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 البرنامجية المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام 

 للمحكمة الجنائية الدولية
 

 الملخَّص العام
 

 البرنامجية المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام عن  لمحة عامة -لف أ

مد منذ الذي اعتُ  - مبوجب نظام روما األساسي نشئت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")أُ  -١
فيما اليت هلا اختصاص على األشخاص الوحيدة املستقلة الدائمة الدولية بصفتها احملكمة - سنة خلت ٢١

أخ ر اجلرائم اليت ري ا القلا الدوو وهلا والية يف لال جرب أارار الين عليهم يف هذه اجلرائم. خيص 
ريعمل إال عندما  عترب اختصاص احملكمة مكمًال الختصاص احملاكم اجلنائية الوطنية، ما يعين أ�ا الويُ 

املنصوص اجلرائم ب القضايا املتعلقة الرئيسية يف واليتها القضائيةممارسة غا راغبة يف الدولة املعنية ريكون 
 . حقاً  ذلكغا قادرة على أو عليها يف نظام روما األساسي 

اخل ط  من ريعزيز ميزانية احملكمة املقرتحة وذلك بفضل املزيدُ  ٢٠٢٠ عامَ  ويتحقا فيما خيص -٢
يف شىت وحدات احملكمة: اخل ة االسرتارييجية الشاملة بن اقها احملكمة  ُأْصِدرتاالسرتارييجية اجلديدة اليت 

. )وما بعده ٢٠٢٠ خت يط ميزانية احملكمة لعامزاوية يف الل حجر مت ِّ ( ٢٠٢١-٢٠١٩مجعاء للفرتة 
املّدعي العام ("املكتب") وقلم احملكمة مبكتب ل هذه اخل ة باخل تني االسرتارييجيتني اخلاصتني مَ وُريكْ 

للصندوق االستئماين للمجين عليهم م اخل ة االسرتارييجية للفرتة ذاتا، وهي مواءمة معهما. كما ستواءَ 
. ةاملنشودالغايات االسرتارييجية أهمِّ  )، اليت جيري إعدادها حالياً، على أساسِ ٢٠٢١-٢٠١٩ (للفرتة

رد احملكمة على أفضل وجه، كما يؤكَّد يف اخل ة االسرتارييجية الشاملة هذا النهج سيضمن استعمال موا إن
 بن اقها احملكمة مجعاء. 

مقدارها  ٢٠٢٠ميزانية عام اياتا االسرتارييجية، زيادة يف باحلسبان غ وريقرتح احملكمة، آخذةً  -٣
ل ذلك ميزانية مقرتحة . ومي ِّ ٢٠١٩، على امليزانية املعتمدة لعام المئة في ١,٦، أي يورو مليون ٢,٣٩

عمليات التدارس األوو، وعمليات  منها ريكاليفُ  لسد ريكاليفَ  يورو مليون ١٥٠,٥٢لموعها 
وخدمات اللغات، واملساعدة القانونية، وريعويض ومحاية الشهود، ، واحملاكمات، التحقيا وأنش ة املقاااة

 .حقيقي فعال، وريدبر خمتلف مرافا احملكمة ومساعدتم على حنو الين عليهم
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عامالن خارجان عن ن اق رينفيذ افرتااات احملكمة على صعيد أنش تها القضائية ومثة  -٤
 ٢٠٢٠الربنالية املقرتحة لعام  تهاميزانيأفضيا إىل زيادة كباة يف  ٢٠٢٠لعام  وأنش تها االشتغالية

) يورو مليون ٢,٤( النظام املوحَّد لألمم املتحدةوهذان العامالن مها ري بيا يورو.  ماليني ٣,٧مقدارها 
ندرج يف عداد رأس املال بغية صيانة مباين احملكمة ري عناصروما يلزم من عمليات استبدال 

ت اختذتا مجعية الدول األطراف يف هذا اخلصوص. وقد ُعوِّض قسط  ايورو)، عمًال بقرار  مليون ١,٣(
ذلت على ن اق احملكمة لتقليص التكاليف من خالل إعادة جبهود بُ كبا من الزيادة الناجتة عن ذلك 

عندما ال يؤخذ باالعتبار العامالن  ه،والواقع أن. عدم متويلهاإلغائها، أو  الوظائف، أوبعض ختصيص 
اخنفاااً  ٢٠٢٠يورو يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام  مليون ٢,٤اآلنفا الذكر، ريعين الزيادة االمسية البالغة 

احملكمة باملهام املنوطة با يف اا الع  يستلزمهاالقدرة اليت  بالقياس إىليورو  مليون ١,٣حقيقيًا مقداره 
 ومع يات.إطار واليتها على حنو يتوافا مع ما يُتوقع األخذ به من أولويات وافرتااات 

 ٢٠٢٠ عام لميزانية الرفيعة تيجيةاالسترا األولويات -باء 

سرتارييجية اال ولوياتاأل عددًا من، ا، عن طريا للس التنسيحدَّد كبار مسؤوو احملكمة -٥
هذه األولويات واألنش ة جتسِّد ما ميكن إىل ن أومن املهم التنويه إىل . ٢٠٢٠ألنش ة احملكمة يف عام 

، وقد ريتأثر الحقاً بواقع عمل احملكمة يف هذه الوثيقةوقَت إعداد  ٢٠٢٠ريرقُّبه فيما خيص عام حد معقول 
 الال القضائي ولال املقاااة.

عند صوغهم هذه األولويات املتعلقة بامليزانية  ،لقد واع كبار مسؤوو احملكمة نصب أعينهم -٦
-٢٠١٩االسرتارييجية الشاملة بن اقها احملكمة مجعاء للفرتة  بات التكاليف الرئيسية هذه، اخل ةَ ومسبِّ 

 الزاوية يف �ج احملكمة حجرَ  يجيةُ االسرتاري ل هذه الغاياتُ نة فيها. ومت ِّ والغايات االسرتارييجية املبيَّ  ٢٠٢١
ل اخل ة مَّ ُريكَ وما بعده. و  ٢٠٢٠ريظهر على حنو بارز يف خت يط ميزانيتها لعام هي يف لال التخ يط و 

االسرتارييجية الشاملة بن اقها احملكمة مجعاء ط تني اسرتارييجيتني منفصلتني للفرتة ذاتا ملكتب املّدعي 
 يشار إليهما حبسب االقتضاء يف الربامج الرئيسية ذات الصلة.العام وقلم احملكمة، 

نائية الدولية للعدالة اجلإن هدف احملكمة الذي يعلو على غاه يتم ل يف التوصل إىل منظومة  -٧
ُجترى يف ن اقها عمليات حتقيا وال ابع العاملي، مبوجب نظام روما األساسي، ريتسم بالفعالية والنجاعة 

غا راغبة يف فعله. وحماكمات عادلة وسريعة عندما ريكون السل ات الوطنية غا قادرة على فعل ذلك أو 
د أنش ة احملكمة وريتجسَّ ت رئيسية ريشمل مجيع ولذلك صاغت احملكمة غاياتا االسرتارييجية يف ثالثة لاال

 والاالت ال الثة املعنية هي:يف اخل ة االسرتارييجية لكل من أجهزتا. 

 ؛أداء األنش ة القضائية وأعمال املقاااة )أ (

 ؛التعاون والتكامل )ب (

 .األداء املؤسسي )ج (

ملضي احملكمة قدماً فيما يتعلا برسالتها  اً وااح اً مسار  تهااالسرتارييجية، إاافًة إىل تيئإن اخل ة  -٨
مع إطارًا للتنفيذ. ويُشدَّد فيها على أمهية قياس األداء  أيضاً  د، تيئورييتها وغاياتا ذات ال ابع احملدَّ 

بني التخ يط االسرتارييجي، وريدبر املخاطر، وخت يط امليزانية. ويف هذا السياق حددت  الربطعلى  اإلحلاح
 العمل التالية البيان:احملكمة أولويات 
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 )عادلة وسريعةالتي ينبغي أن تكون ( قضائيةالجراءات اإلودعم  عقد ١

(اليت أمام الدوائر ستئناف االبتدائية وإجراءات االجراءات اإلتمهيدية و الجراءات اإل عقديظل  -٩
 يف إطار واليتها.من املهام املنوطة باحملكمة مي ل جانباً أساسياً  )عادلة وسريعةإجراءات ريكون ينبغي أن 

ست دعاوى استئناف لستة أحكام وقرارات يف أربع قضايا. سيشهد  ٢٠٢٠عام أن ر ويُتصوَّ  -١٠
االخنراط يف العمل على مستوى االستئناف وقد رينظر يف دعاوى  باهظَ وعليه فإن احملكمة ستظل منخرطة 

 منصوص املتعلقة جبرائم )Bemba( مببا قضية(استئناف يف حاالت معرواة حاليًا على الدوائر االبتدائية 
 )Ongwen( وقضية أُْنغوين )Ntaganda( قضية انْتاَغْندا، ورمبا األساسي النظام من ٧٠ املادة يف عليها

 .))Blé Goudé( وابْليه غوديه )Gbagbo( وقضية اْغبَـْغبو

 اعتمادإجراءات  ٢٠١٩وعلى املستوى القضائي يُتوقع أن رينعقد طيلة الفرتة املتبقية من عام  -١١
ت ا، على أن ريصدر القرار )Ngaïssona( سونايْ انـْغَ و) Yekatom( كاريوميِ قضية و  احلسنالتهم يف قضية 

فيمكن أن ريبدأ أعمال  القضيتني هارينيالتهم يف . وإذا اعُتمدت ٢٠١٩ذات الصلة يف أواخر عام 
االبتدائية جيب رحلة . وعند ذلك ستكون هناك قضيتان يف امل٢٠١٩التحضا للمحاكمة يف عام 

وَّل يف إطار أن ميُ  وسيتعنيَّ . أُْنغوين، إاافة إىل إعداد نص احلكم يف قضية ٢٠٢٠ما يف عام االهتمام ب
وعدد من أفرقة املم لني  ١١عدد من أفرقة الدفاع يصل حىت  ٢٠٢٠نظام املساعدة القانونية يف عام 

 . ٧القانونيني للمجين عليهم يصل حىت 

مة معقَّدة على حنو است نائي من حيث القضايا املعرواة عليها والقواعد إن إجراءات احملك -١٢
األدلة حجم اخامة  عدد الشهود و َرب اإلجرائية الواجب اريّباعها، قياساً إىل معظم اإلجراءات الوطنية. فكِ 

اهليئات األمن يف امليدان والتعاون من ريوفُّر ، مع ارورة يف هذه اإلجراءات اللغات املستخدمةك رة و 
وقتاً طويًال. وميكن أن ريستغرق القضائية الوطنية، هي أمور جتعل احملاكمات ريستلزم قدراً باهظاً من املوارد و 

 -ر حاالت التأخا يف جانب من احملاكمة أثراً مضاعفاً على جوانب أخرى لعمليات احملكمة وميزانيتها ريؤثِّ 
ريعمل احملكمة وريظل نجاعة ريتسم بأمهية حامسة، الن م ل ريكاليف االحتجاز أو ريكاليف الشهود. وعليه فإ

مكتب وعزُم  اتادة ملمارسكتيبات موحَّ الدوائر   بوسائل منها م ًال واعُ  لتسريع اإلجراءات،بال كلل 
جعل دفوعه جاهزة للمحاكمة أقصى جهوزية ممكنة قبل عراها  الرتكيز علىعلى املستمر املّدعي العام 
 على القضاة.

 أنشطة ميدانية تشتمل علىعمليات تحقيق ناشط  تسع ودعم تنفيذ ٢

عمًال بقرار صادر عن اللجنة التنفيذية ملكتب املّدعي العام، يتَّسا مع خ ة املكتب  -١٣
 ٢٠٢٠يف عام االسرتارييجية وسياسته يف لال انتقاء القضايا وحتديد درجات أولويتها، سُيجري املكتب 

متزامنة) يف احلاالت التالية: احلالة يف منها مثاين عمليات ط (األولوية ريسع عمليات حتقيا ناشأساس على 
، واحلالة يف (القضية ال انية) ديفوار احلالة يف كوتو  ، انية يف مجهورية أفريقيا الوس ىاحلالة الو بوروندي، 

ربع واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (بدءًا من ، (خالل ربع السنة األول فقط) دارفور بالسودان
 .السنة ال اين)، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا (حيث ستجرى عمليتا حتقيا)، واحلالة يف ماو

هذا املنحى املتم ِّل يف ريناول القضايا على أساس درجات أولويتها للتكفل بسرعة العمليات وجناعتها  ويلزم
مراعاة حمدودية املوارد املتاحة ملكتب املّدعي مع  وفعاليتها، وزيادتا سرعًة وجناعًة وفعاليًة عند اإلمكان،

ل متابعة مجيع احلاالت ستواصَ  استخدام هذه املوارد. لكنلاالت  املفرط يفع وارورة ريفادي التوسُّ  العام
فيما خيص الدالئل أو اآلفاق اجلديدة إللقاء القبض على املشتبه بم، وذلك م ًال  ،اخلااعة للتحقيا
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يف إطار التواصل مع الشهود يف القضايا اليت لـّما يزل يُنتظر القبض على املشتبه بم فيها. وريُبنيَّ  واستمرار
 .مكتب املّدعي العام ما خي ِّط لهريفاصيل  امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي ال اين

املتوقعة لقد راجع مكتب املّدعي العام بصورة دقيقة احتياجاريه من املوظفني يف اوء أنش ته  -١٤
وقد ريأثرت ورياة بعض األنش ة التحقيقية سلباً بسبب  .٢٠٢٠وعبء العمل املناظر هلا فيما خيص عام 

وما ريرريب على ذلك من إعادة ختصيص داخلي للموارد فيما  ٢٠١٩مقدار املوارد احملدود الذي أُقرَّ لعام 
نش ة التحقيقية اجلارية وعبء العمل . وإذ يُفرتض أن يظل مقدار األبني احلاالت والقضايا الـُمهتم با

 ر ملزيد من املرونة يف إعادة ختصيص املوظفنيكَ ذْ ، فليس هناك فسحة ريُ ٢٠٢٠املتصل با عاليًا طيلة عام 
فمن املهم بالغ األمهية أن يتمكن املكتب من . ٢٠٢٠مبا يتخ ى احلد السَّد بالفعل يف التخ يط لعام 

 نمدياألتجهيزه باملوظفني، كحد أدىن، لكي يتسىن له استمرار عملياريه يف لاستدامة املستوى احلاو 
 املتوسط وال ويل.

، والعراقبنغالديش/ميامنار، و  أوكرانيا،وجتري حاليًا ريسع عمليات ريدارس أوو (يف احلاالت يف  -١٥
دارس أوو قد ). ولـّما كانت عدة عمليات ريونيجايا، وفنزويال، وكولومبياوفلس ني، والفلبني، وغينيا، 

عمليات حتقيا مباشرة اإلمكان أن ُحيتاج إىل  بلغت مراحل متقدمة من مراحل التحليل فيمكن كلَّ 
٢٠٢٠0TPأو يف عام  ٢٠١٩جديدة يف الفرتة املتبقية من عام 

)
0F

١(
P0T . الـُمتصوَّر فإن الواع وإذا حتقا هذا

أو أك ر من احلاالت اليت ُحيقَّا  فيما يتعلا حبالة واحدة ةولوياألدرجات املكتب مستعد إلعادة حتديد 
عدد فيها حتقيقًا ناش اً، وذلك يف اوء سياسة انتقائه للقضايا وحتديده درجات أولويتها، لكي يظل 

 التحقيا املتزامنة مثانية.عمليات 

يف املقر ويف  االشتغاليةالشؤون اإلدارية والشؤون وريظل احملكمة ريعتمد على دعم قلم احملكمة يف  -١٦
، بيجان)(أ ديفوار ، وكوت(بـَْنغي) مجهورية أفريقيا الوس ى قائمة يفال كاريباملهي  ُق ريةمكاريب سبعة 

 .(كمباال) ، وأوغندا(باماكو) ، وماو(اْريبيليسي) ، وجورجيا(ِكنشاسا وبونيا) ومجهورية الكونغو الدميقراطية
املهام املنوطة بكل منهما وجوانب ويواصل قلم احملكمة ومكتب املّدعي العام، إذ يضعان يف اعتبارمها 

عملياتما املتصلة باألمن والسرية على وجه التحديد، حتسني ريعاو�ما وريآزرمها على النحو األم ل سواء يف 
االشتغاو العمل يف بعض الاالت والسياق مت لبات الرغم من ريزايد . وعلى ُق ريةاملقر أم يف املكاريب ال

ر قلم احملكمة أمره لكي بَّ دَ ريَ لة يف ماو واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوس ى، الذي ريكتنفه املصاعب يف احلا
واملكاسب املتأريية عن زيادة يقرتح ختفيضاً يف مقدار املت لبات من املوارد من خالل إعمال حتقيا الوفورات 

املكاريب  النجاعة، ومن خالل ريدابا أخرى من قبيل إعادة ختصيص املوظفني داخليًا بنقلهم من أحد
إىل آخر للنهوض بأود ما ريشهده األنش ة من ريقلبات. وقد أرياح هذا النهج لقلم احملكمة إعادة  ُق ريةال

ل على صعيد إىل أخرى، على حنو يتوافا مع التحوُّ  ُق ريةختصيص موارده من املوظفني بنقلها من وحدة 
يف ىل أنه قد حتققت ختفيضات هامة إأولويات العمل واألمن يف بلدان احلاالت. ويشار يف هذا الصدد 

ديفوار، وذلك رئيسيًا عن  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وكوتالقائمة وحدات قلم احملكمة 
، ُق ريةيف العمليات ال املست َمراتوبذلك ريسىن متويل الزيادة الالزمة يف طريا إعادة ختصيص املوارد. 

                                                      
معقوًال العتقاد أنه قد ارُريكبت يف احلالة  بعد أن خلصت من التدارس األوو إىل أن مثة أساساً  -إن املّدعية العامة  )١(
طلبت،  -، جرائم اد اإلنسانية مشمولة باختصاص احملكمة ٢٠١٦ ريشرين األول/أكتوبر ٩ ميامنار، يف الفرتة املبتدئة يف/بنغالديش يف
.  التحقيا يف هذه احلالةمن نظام روما األساسي، إذن الدائرة التمهيدية باملضي إىل) ٣(١٥ ، مبوجب املادة٢٠١٩متوز/يوليه  ٤ يف

واحلال أنه ال . خيص مكتب املّدعي العام، ُأجنزت من الناحية النظرية دورة العمل بشأن هذه احلالة باعتباره يتم َّل يف التدارس األوو وفيما
 .يتسّىن البت فيما إذا كان ميكن ريغيا صفة العمل املعين إال بقرار من الدائرة التمهيدية
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الوس ى، حيث ُحيتاج إىل موارد إاافية وال سيما بالنظر إىل الظروف سيما يف ماو ومجهورية أفريقيا  وال
 األمنية السائدة ومت لبات العمل املزيدة.

 في ثالث قضايا األضرار جبراألوامر بتنفيذ مواصلة  ٣

رب جبألوامر لريواصل رينفيذ الصندوق االستئماين للمجين عليهم  ٢٠٢٠يُتوقع أن يشهد عام  -١٧
، ما يستلزم استمرار املهديوقضية  )Katanga( ْنغاكاريَـ وقضية  )Lubanga( ْنغالوبَـ األارار يف قضية 

مستفيد من ريعويضات جرب  ١٥٠٠يُتوقع إشراك زهاء  لوبْنغاالذي يقدمه قلم احملكمة. ويف قضية  الدعم
يُتوقع أن جتري  املهديويف قضية . ٢٠٢٠من أربعة أرباع عام  ر يف الربنامج ذي الصلة خالل كلٍ األارا

وأن ريستمر برلة رينفيذ األوامر جبرب األارار  ٢٠٢٠أنش ة متييز الين عليهم يف امليدان يف م لع عام 
اجلماعي ستستمر برلة رينفيذ األوامر جبرب األارار  كاريْنغامن أربعة أرباع السنة. ويف قضية  اجلماعي لكلٍ 

ستستلزم زيادة كباة يف األنش ة  ٢٠٢٠رار يف عام رينفيذ األوامر جبرب األاطيلة السنة. إن أنش ة 
 أنه التابعة لقلم احملكمة وأقسامه ذات الصلة. ويضاف إىل ذلك ُق ريةاملكاريب الامليدانية ودعماً طائالً من 

إثر  ،. مث إنه يُتوقع٢٠٢٠يُتوقع أن يلزم استمرار نشاط املم لني القانونيني خالل النصف األول من عام 
، ٢٠١٩متوز/يوليو  ٨يف ) Bosco Ntaganda(دا نْ إدانة الدائرة االبتدائية السادسة السيد بوسكو انْتاغَ 

  ته.إجراءات جرب األارار يف قضي بدءُ 

 جمعاءلمحكمة ا الشاملة بنطاقها مواصلة تنفيذ االستراتيجية الخاصة بتدبر المعلومات ٤

االسرتارييجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/ريدبر املعلومات بغية رينفيذ املرحلة الرابعة من  -١٨
، مت متييز ، اليت أقرها للس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات وللس التنسياالشاملة بن اقها احملكمة مجعاء

ومن االست مارات اليت مت متييزها . ٢٠٢٠عدد من حاالت االست مار يف شىت وحدات احملكمة لعام 
، ومشاريع ج احلد األدىن القابل لالستمرار فيما خيص منصة مسارات األعمال القضائيةمرار رينفيذ منتَ است

 وحتقياحتسني ريسجيل بيانات البحث اجلنائي العلمي وريدبر األدلة من أجل مكتب املّدعي العام، 
ح ر اإلمجاو املقَرت االست مامقدار يُتوقع أن يكون  ه. ورينبغي مالحظة أنحتسينات أخرى ألمن املعلومات

. إن االست مارات املعنية ارورية ٢٠١٩عام ت لأُقرَّ  اليتأقل من االعتمادات املناظرة للمحكمة مجعاء 
لدعم عمل احملكمة على النحو األك ر فعالية وجناعة. فالتمكني من االا الع الناجع باألنش ة القضائية 

 من ستلزم استدامة مستوى معنيَّ يمجعاء وأعمال املقاااة واألنش ة التحقيقية اليت جتريها احملكمة 
 االست مار، وال سيما فيما خيص أمن املعلومات.

 زيادة النجاعةلمتأتية عن االوفورات والمكاسب  -جيم 

طراف ("اجلمعية") املنعقدة يف دورتا طلبت مجعية الدول األ ٢٠١٦يف ريشرين ال اين/نوفمرب  -١٩
حيث ال ُري َلب الزيادات املقرتحة إال بعد  ،اً اقرتاح ميزانية مستدام أن ريقدِّمإىل احملكمة اخلامسة عشرة 

خالل حتقيا الوفورات واملكاسب املتأريية عن زيادة  مناختاذ كل اخل وات املمكنة لتمويل هذه الزيادات 
(النجاعة

1F

 إىل احملكمة أن ريضع أهدافاً  تطلب يضاف إىل ذلك أن اجلمعية، يف دورتا السابعة عشرة،و . )٢
متعلقاً الربنالية  ٢٠٢٠يزانية عام مب م مرفقاً على ن اق احملكمة وأن ريقدِّ  النجاعة لزيادةسنوية 

                                                      
 ٢٤-١٦الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، الوثائا  )٢(

 .١-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1، اللَّد األول، اجلزء ال الث، القرار )ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦ريشرين ال اين/نوفمرب 
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، النجاعة زيادةواملكاسب املتأريية عن  ،املمكن، بني الوفورات بالقدر، مييِّز بواوحاألهداف  هذه بتحقيا
 ،٢٠١٩اليت حتققت يف عام  ،التكاليف اإلاافيةختفيضات رة، و ختفيضات التكاليف غا املتكرِّ و 

(٢٠٢٠لعام وريقديرات ما سيتحقا منها 
2F

اجتمع مم لون للمحكمة مع جلنة املعين على ال لب  وبناءً  .)٣
وذلك يف إطار حلقة عمل معنية  ٢٠١٩امليزانية واملالية املنعقدة يف دورتا ال انية وال الثني يف نيسان/أبريل 

بتحقيا الوفورات واملكاسب املتأريية عن زيادة النجاعة بغية ريبادل اآلراء من أجل ريعزيز واوح املعلومات 
0TPها عن دورتا ريلك، كما نوَّهت إليه هذه اللجنة يف ريقرير ومتاسكها وشفافيتها

)
3F

٤(
P0T. 

ستتم ل يف النهوض ب قافة التحسني مًا فإن غايتها الرئيسية املنشودة دُ وإذ متضي احملكمة قُ  -٢٠
 املستمر بغية جعل املوظفني ينخرطون يف متييز وحتقيا الوفورات واملكاسب املتأريية عن زيادة النجاعة.

املقرتحة إىل حتقيا وفورات الربنالية  ٢٠٢٠يف إطار ميزانية عام وقد ريوصلت احملكمة  -٢١
املئة).  يف ١,٢ألف يورو ( ١ ٧١٤,٩ ومكاسب متأريية عن زيادة النجاعة على ن اق احملكمة مقدارها

يبلغ مقدار التخفيض الذي حققته احملكمة بالقياس إىل املقدار املرجعي األساسي وعلى اإلمجال 
يضات التكاليف غا يورو، مع مراعاة مبلغ الوفورات الذي سبقت اإلشارة إليه وختف ألف ٢ ٦٤٩,٦
اإلاافية. وبذه الوفورات واملكاسب املتأريية عن زيادة النجاعة ريسىن التكاليف ختفيضات املتكرِّرة و 

ا واليتها فيها املوارد لتنفيذ األنش ة اليت ريقضي بريلزم يف لاالت أخرى ض الزيادات للمحكمة أن ريعوِّ 
 عشر ض كل املبادرات على هذا الصعيد بالتفصيل يف املرفا السادسرَ . وريـُعْ ٢٠٢٠فيما خيص عام 

 .]ICC-ASP/18/10وثيقة المرفقات  من[

 البرنامجية المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام  -دال 

. وين وي هذا مليون يورو ١٤٦,٩٤الربنالية املقرتحة للمحكمة  ٢٠٢٠عام ريبلغ ميزانية  -٢٢
املعتمدة  ٢٠١٩، على ميزانية عام في المئة ١,٧يورو، أي  مليون ٢,٣٩املبلغ على زيادة مقدارها 

 ،يف دورتا اخلامسة والعشرينجلنة امليزانية واملالية مليون يورو). وعمًال بتوصية صادرة عن  ١٤٤,٥٥(
منفصل عن أرقام الفوائد املستحقة عن قرض عرض األرقام اخلاصة بامليزانية العادية املقرتحة على حنو ريُ 

مشروع املباين تكاليف . وعند ريضمني الفائدة املتعلقة بللمحكمة الدولة املضيفة فيما خيص املباين الدائمة
الربنالية املقرتحة للمحكمة  ٢٠٢٠ريبلغ ميزانية عام  ،يورو ماليين ٣,٥٩الدائمة البالغ مقدارها 

 .المئة في ١,٦، ما ين وي على زيادة مقدارها مليون يورو ١٥٠,٥٢

النظام املوحَّد يورو ناجتة عن ري بيا ماليني  ٣,٧وكما أشا إليه، مثة مت لبات إاافية مقدارها  -٢٣
من ندرج يف عداد رأس املال ري عناصروما يلزم من عمليات استبدال مليون يورو)  ٢,٤( لألمم املتحدة

مليون يورو). وقد ُعوِّض قسط كبا من هذه الزيادة باجلهود الرامية إىل  ١,٣أجل صيانة مباين احملكمة (
إعادة ختصيص بعض الوظائف أو إلغائها أو عدم متويلها. وإذا استبعدنا آثار ريقليص التكاليف من خالل 

 ريعين ٢٠٢٠يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام  مليون يورو ٢,٤العاملني فإن الزيادة االمسية البالغة هذين 
 .مليون يورو ١,٣يقارب مقداره  اً حقيقي اً ختفيض

                                                      
كانون   ١٢-٥طراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، الوثائا الرمسية جلمعية الدول األ )٣(

 .٤-، الفقرة كافICC-ASP/17/Res.1، اللَّد األول، اجلزء ال الث، القرار )ICC-ASP/17/20( ٢٠١٨األول/ديسمرب 
 .١٧، الفقرة ICC-ASP/17/5الوثيقة  )٤(
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لألمم  لة، اليت أعملتها اجلمعية العامةصيغته املعدَّ ب النظام املوحَّد لألمم املتحدةري بيا إن  -٢٤
أفضى إىل بعض التخفيضات يف ريكاليف فبالقياس إىل ريكاليفه، جنع ، غدا أ٢٠١٧املتحدة يف عام 

شاغلي الوظائف الفنية رواريب ريعديًال لشهد  ٢٠١٩املوظفني يف بضع السنوات املااية. لكن عام 
يف  ُأخذ باالعتبار. مث إنه املئة يف ١,٨ريقارب نسبتها  زيادةً زادت به  النظام املوحَّد لألمم املتحدة يف

جدول رواريب املوظفني من فئة اخلدمات العامة مل ُحينيَّ منذ عام  كون النظام املوحَّد لألمم املتحدة
عترب أنسب فيما خيص العامني إىل مستوًى يُ  هاارريفعت مبقادير  يف هذه الرواريب ف ُبِّقت زيادة ٢٠١٣
٢٠٢٠-٢٠١٩. 

 البرنامج الرئيسي

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

املقرتحة لعام  امليزانية التغّا يف املوارد
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)
مقداره (بآالف 

 (%) نسبته املئوية اليوروات)
)١٢,٨(   ١٠٧,٦ ١٢ الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية   )٠,١(   ٠٩٤,٨ ١٢  

  ٩٣٦,٣ ٤٧   ٢,٤   ١٣٣,٨ ١   ٨٠٢,٥ ٤٦  الربنامج الرئيسي ال اين: مكتب املدَّعي العام

)٥٠٥,٧(   ٦٥١,٢ ٧٦  الرئيسي ال الث: قلم احملكمة الربنامج   )٠,٧(   ١٤٥,٥ ٧٦  

الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول 
)٤,٧(   ٨٤١,٧ ٢  األطراف   )٠,٢(   ٨٣٧,٠ ٢  

  ٠٨٨,١ ٣   ٧١,٦   ٢٨٨,١ ١   ٨٠٠,٠ ١  الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين

الصندوق الربنامج الرئيسي السادس: أمانة 
  ٣٣٣,٠ ٣   ٦,٥   ٢٠٢,٧   ١٣٠,٣ ٣  االستئماين للمجين عليهم

: آلية الرقابة ٥-الربنامج الرئيسي السابع
  ٧٨٣,٨   ٤٧,٦   ٢٥٢,٧   ٥٣١,١  املستقلة

مكتب : ٦-الربنامج الرئيسي السابع
  ٧٢١,٢   ٥,٢   ٣٥,٦   ٦٨٥,٦  املراجعة الداخلية

  ٩٣٩,٧ ١٤٦   ١,٧   ٣٨٩,٧ ٢   ٥٥٠,٠ ١٤٤  الموع الفرعي

ريسديد قرض : ٢-الربنامج الرئيسي السابع
  ٥٨٥,١ ٣   -   -   ٥٨٥,١ ٣  الدولة املضيفة

  ٥٢٤,٨ ١٥٠   ١,٦   ٣٨٩,٧ ٢   ١٣٥,١ ١٤٨  المجموع

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية  -هاء 

 مليون يورو ١٢,٩مبلغًا مقداره  ٢٠٢٠عام  األول يفريبلغ امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي  -٢٥
، بالقياس إىل امليزانية المئة في ٠,١، أي مليون يورو ٠,٠١مقداره  ين وي على ختفيض صافٍ 

 اً مقدار املقرتحة لميزانية لاإلمجاو املبلغ  ويشمل. مليون يورو ١٢,١٠البالغة  ٢٠١٩املعتمدة لعام 
 .النظام املوحَّد لألمم املتحدةف يورو يقابل ري بيا الآ ١٠٣,٤يقارب 

استمرارًا مليزانيتها لعام  ٢٠٢٠فيما خيص املوارد من املوظفني، مت ِّل ميزانية اهليئة القضائية لعام و  -٢٦
م وقد ريستتبع األنش ة املعتزَ . ٢٠٢٠قاايًا لكل عام  ١٨من اهليئة يتألف  مبالك نظامي هلذه، ٢٠١٩
ومرحلة االستئناف. زيادة يف عبء العمل يف مرحلة التحضا للمحاكمات  ٢٠٢٠يف عام  إجرايها

 سياسةِ  باعِ مواصلة اريّ  بفضل ٢٠٢٠ويُتوقع النجاح يف النهوض بعبء العمل املتعلا بالقضايا يف عام 
ملرحلة ريوخي املرونة يف نشر املوظفني بني املض لعني بأنش ة املرحلة التمهيدية واملض لعني بأنش ة ا

صلة بعبء العمل املتعلا ريبعًا للتغاات يف االحتياجات املتك لوذ ٢٠١٩يف عام  كما جيرياالبتدائية  
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عب. ويُتوخى أن يفضي هذا النهج إىل زيادة هامة يف وعلى حنو معزَّز بالتنسيا الفعال بني الشُ  بالقضايا
. وعلى الرغم من هذا التغا احملتمل يف النشاط القضائي، الفردية ممهارات ورينويعِ  وحتسنيِ مردود املوظفني 

 .٢٠١٩زيادة على عدد املوظفني املقر لعام لن ري لب اهليئة القضائية أية موارد إاافية من املوظفني 

بغية حتسني قدرات القضاة اللغوية وريوفا  ٢٠٢٠زيادة زهيدة يف بند التدريب لعام  وريُقرتح -٢٧
. كما طلبت اهليئة القضائية زيادة طفيفة يف ميزانية هيئة الرئاسة إليه حاجًة ماسةللموظفني ُحيتاج ريدريب 

ال قة باحملكمة والتواصل مع الدول  لتعزيزاخلاصة باألسفار لسد ريكاليف عدد مزيد من الرحالت الضرورية 
 األطراف والتمع املدين والراب ات املهنية وسائر أصحاب الشأن.

 الرئيسي األول:  البرنامج
 الهيئة القضائية

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

امليزانية املقرتحة لعام  التغّا يف املوارد
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)
مقداره (بآالف 

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

 ٣٤١,٩ ٥ ١,٨ ٩٦,٠ ٢٤٥,٩ ٥ ريكاليف املوظفني

 ٠٧٨,٢ ١ ٠,٧ ٧,٤ ٠٧٠,٨ ١ سائر ريكاليف العاملني

 ١٥٧,٨ ٢٢,٥ ٢٩,٠ ١٢٨,٨ التكاليف غا املتصلة بالعاملني

)١٢,٨( ١٠٧,٦ ١٢ المجموع  )٠,١(  ٠٩٤,٨ ١٢ 

 البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المّدعي العام  -واو 

. فقد اقرتح ٢٠٢٠لعام  مليون يورو ٤٧,٩٤يقرتح مكتب املّدعي العام ميزانية مقدارها  -٢٨
، ورينفيذًا خل ته االسرتارييجية ٢٠٢٠الا الع با يف عام لط أنش ته الالزمة املخ َّ  استناداً إىلاملكتب، 
املقدار  على، 0T(0Tالمئة في ٢,٤مليون يورو ( ١,١٣ها مقدارُ  زيادةً  مزيدةً  ، ميزانيةً ٢٠٢١-٢٠١٩للفرتة 
. وحبسب اجلداول املرجعية لألمم املتحدة ٢٠١٩تمدريه اجلمعية لعام مليون يورو الذي اع ٤٦,٨٠البالغ 

0TPل ريسوية كلفة املعيشةيبلغ معدَّ 

)
4F

٥(
P0T  املئة.  يف ٢,٠يف هولندا الواجب ري بيقه لتسوية احلسابات  ٢٠١٩لعام

التضخم النقدي، ما جيعل ميزانية ل على معدَّ  زيادةً  مئويةة نقط ٠,٤ولذا فإن الزيادة املقرتحة ال مت ل إال 
 . ٢٠١٩قيقي بالقياس إىل عام احلنمو صفرية ال ريكاد ريكون ٢٠٢٠عام املكتب املقرتحة ل

، الذي يساوي ٢٠٢٠لعام  النظام املوحَّد لألمم املتحدةأثر رينفيذ  ةوريشمل زيادة امليزانية املقرتح -٢٩
فيما خيص الوظائف  املوحَّد لألمم املتحدةالنظام  ن اقألف يورو. فالتسويتان املقرتحتان يف  ٧٢٢,١

على الرترييب.  ألف يورو ١٨٠,٤و ألف يورو ٥٤١,٧ريبلغان ال ابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة 
 املوظفني احملليني و/أو ريغياات يف مكان العمل. رواريبوريشمل هاريان التسويتان ريغياات يف 

النظام املوحَّد غا التسوية املتأريية عن ري بيا  -"سائر ريكاليف العاملني" عزى الزيادة يف بند وريُ  -٣٠
 أثروإىل وعمله موظفي املساعدة املؤقتة العامة امل لوبني لتعزيز أداء املكتب  ةِ إىل أثر بضع - لألمم املتحدة

رسة املكتب العامة ًا ملماووفقشهراً.  ١٢من  أقلَّ  الوظائف اليت أُقرَّت يف امليزانيات املقرتحة السابقة ملدةٍ 
ل قياساً إىل بالتفصيفقد قـُيِّمت كل وظيفة هذه ال لبات وريقدميها.  ريدارسإمعان يف بيف هذا الال، ُحمِّص 

االسرتارييجية واألنش ة  هغاياريمراعاة للمكتب مع االحتياجات االشتغالية االحتياجات االسرتارييجية و 

                                                      
املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ريسوية ريكاليف املعيشة على أساس ريقلُّبات مؤشر أسعار السلع حيسب الصندوق  )٥(

 .االستهالكية يف الواليات املتحدة وغاها من البلدان
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لتقدمي دعم أفضل لألفرقة املتكاملة ولعمليات فالزيادات م لوبة  .تهع با يف إطار واليالرئيسية املض لَ 
خاصة من أجل النهوض بأود عمليات التدارس األوو، املكتب عموماً، ولسد احلاجة إىل مهارات 

 وعمليات التحقيا، وأعمال املقاااة، وإرياحة التقدم يف القضايا إىل املرحلة التالية دون مزيد من التأخا.
جزاء السردية من النصوص املتعلقة بالربامج على وجه التحديد ريفاصيل عن كل وظيفة وريرد يف األ
 ومربراتا.

"التكاليف غا املتصلة بالعاملني" وذلك بفضل ريقييم طلبات املوارد  لب أي زيادة يف بند ال ريُ و  -٣١
النجاعة (بوسائل الدقيا ومتحيصها وبفضل ما حتقا يف لال إدارة األموال من مكاسب متأريية عن زيادة 

 منها زيادة جناعة خت يط املهمات واألخذ حبلول بديلة لإلسكان يف امليدان).

 ويرد يف اجلدول أدناه عرض وجيز للزيادات حبسب بنود امليزانية الرئيسية: -٣٢

 البرنامج الرئيسي الثاني: 
 مكتب المّدعي العام

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

امليزانية املقرتحة لعام   املواردالتغّا يف
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)
مقداره (بآالف 

 (%) نسبته املئوية اليوروات)
 ١٨٤,١ ٣٢   ٢,١  ٦٥٧,٧  ٥٢٦,٤ ٣١ ريكاليف املوظفني

  ٦٦٩,٦ ١٠   ٤,٧  ٤٧٦,٦  ١٩٣,٠ ١٠ سائر ريكاليف العاملني

)٠,٥(  ٠٨٣,١ ٥  التكاليف غا املتصلة بالعاملني   )٠,٠(   ٠٨٢,٦ ٥  

  ٩٣٦,٣ ٤٧  ٢,٤  ١٣٣,٨ ١  ٨٠٢,٥ ٤٦  المجموع

 : قلم المحكمةالثالثالبرنامج الرئيسي   -زاي 

، ين وي على يورو مليون ٧٦,١املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره  ٢٠٢٠ريبلغ ميزانية عام  -٣٣
املعتمدة البالغة  ٢٠١٩عام  بالقياس إىل ميزانية، المئة في ٠,٧، أي يورو مليون ٠,٥اخنفاض مقداره 

 يورو. مليون ٧٦,٦

: زيادة يف ريكاليف ٢٠٢٠د سببان رئيسيان للزيادة يف املوارد يف قلم احملكمة يف عام ُحدِّ لقد  -٣٤
؛ وزيادة يف املت لبات نظام املوحَّد لألمم املتحدةلل ري بيقاً  يورو ألف ١ ٤٤٨,١املوظفني يقارب مقدارها 

خيص احلالتني يف مجهورية  تك يف العمليات فيمال اً دعمألف يورو  ٨٨٣,٥يقارب مقدارها من املوارد 
 ماو.احلالة يف أفريقيا الوس ى و 

االحتياجات  حاالت االرريفاع املتوقَّع أن ريشهدهوغامها من الكباريني اريني الزيادريني هل ومواَجهةً  -٣٥
ريقييم مقدار الدعم الالزم لألنش ة املعتزم تا بإعادة أإىل ختفيف وطبادر قلم احملكمة  ،إىل املوارد

وعمالً لنشاط القضائي امقدار االخنفاض املتوقَّع أن يشهده  ونظرًا إىل .٢٠٢٠االا الع با يف عام 
0TPبتدارس ريوخي املرونة يف االستعانة باألفرقة املعنية بأنش ة قاعات احملكمةبتوصية جلنة امليزانية واملالية 

)
5F

٦(
P0T، 

ر قلم احملكمة أمره لتخفيض مقدار التمويل الالزم لدعم أنش ة قاعات احملكمة والدعم القضائي يف بَّ دَ ريَ 
جريت مراجعة لالفرتااات اليت ريقوم ألف يورو. كما أُ  ١ ٩٨١,٥ مقدارهيناهز ختفيضاً كبااً  ٢٠٢٠عام 
يف بلدان احلاالت إجرايها املقرتحة فيما يتعلا مبقدار األنش ة والعمليات املتوقع  ٢٠٢٠ميزانية عام عليها 

                                                      
 .٥٧، الفقرة ICC-ASP/18/5/AVالوثيقة  )٦(
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يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا  ري لعدد املوظفني وبنية الدعم القُ  حذرٍ  ريقليصٍ أفضت إىل 
 ألف يورو. ١ ٠٢٣,٥ يقارب مقدارهاديفوار، مي ل وفورات صافية  وكوت

ألف يورو مع غاها من الوفورات  ٣ ٣٩٨,٦ذه التخفيضات، اليت يبلغ مقدارها إن ه -٣٦
كل الزيادة البالغة املتأريية عن زيادة النجاعة، أرياحت لقلم احملكمة أن يُعوِّض كامل التعويض  واملكاسب 
ختفيض مقرتح يبلغ ما أفضى أيضًا إىل النامجة رئيسيًا عن السببني اآلنفي الذكر، ألف يورو  ٢ ٨٩٢,٩
 املعتمدة. ٢٠١٩يورو بالقياس إىل ميزانية عام آالف  ٥٠٥,٧مقداره صايف 

صارمة ألغراض  ارورةً  ف لبات املوارد اإلاافية حمدودة جدًا وال ريُقدَّم إال عندما ريكون اروريةً  -٣٧
من  ٢٠٢٠سياق ما خيص عام  امنالواجب االا الع با يف إطار واليته أنش ة قلم احملكمة إجراء 

عن طريا ما بعد بذل اجلهود لتمويل املت لبات اإلاافية و  ،االفرتااات واألولويات املتعلقة بامليزانية
 يتحقا داخلياً من الوفورات والتخفيضات وإعادة ختصيص املوارد.

 البرنامج الرئيسي الثالث: 
 قلم المحكمة

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

امليزانية املقرتحة لعام  التغّا يف املوارد
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)
مقداره (بآالف 

 (%) نسبته املئوية (اليوروات

  ٨١٨,٤ ٤٦  ١,٢ ٥٦٢,٨  ٢٥٥,٦ ٤٦  ريكاليف املوظفني

)٧٨٧,٩(  ٨٣٢,١ ٤  سائر ريكاليف العاملني  )١٦,٣(   ٠٤٤,٢ ٤  

)٢٨٠,٦(  ٥٦٣,٥ ٢٥  بالعاملنيالتكاليف غا املتصلة   )١,١(   ٢٨٢,٩ ٢٥  

)٥٠٥,٧(  ٦٥١,٢ ٧٦  المجموع  )٠,٧(   ١٤٥,٥ ٧٦  

 البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف  -حاء 

، مليون يورو ٢,٨٤املقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع مبلغًا مقداره  ٢٠٢٠ ريبلغ ميزانية عام -٣٨
 ٢٠١٩بالقياس إىل ميزانية  في المئة ٠,٢، أي يورو آالف ٤,٧ طفيف مقدارهاخنفاض ين وي على 

اليت ال ريندرج امن إطار امليزانية وريتضمن امليزانية بعض التكاليف . مليون يورو ٢,٨٤املعتمدة البالغة 
برتشيحات ريكاليف أسفار ريسعة أعضاء اللجنة االستشارية املعنية  (أ)العادية للربنامج الرئيسي الرابع: 

عشرة للجمعية. أما أثر  إىل نيويورك خلدمة الدورة التاسعةريكاليف أسفار موظفي األمانة  القضاة، و(ب)
 ألف يورو. ٣٥,٣ فيقاربعلى الربنامج الرئيسي الرابع  النظام املوحَّد لألمم املتحدةري بيا 

طفيف ختفيض وعلى الرغم من هذه التكاليف اليت ريُتكبَّد مرة كل ثالث سنوات، أمكن حتقيا  -٣٩
سنوات  الذي حيصل مرة كل ثالثختفيض ميزانية اخلدمات التعاقدية خالل ريشكيلة من التدابا، م ل  من

وكذلك ، ذات الصلة ألمم املتحدة ريكاليف املرافا واخلدماتاتدفع دورة اجلمعية يف نيويورك ف عقدعندما ريُ 
 أشكال التآزر والتسويات يف املوارد من املوظفني لسد االحتياجات الفعلية لألمانة على حنو مرن.

 البرنامج الرئيسي الرابع: 
 أمانة جمعية الدول األطراف

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

امليزانية املقرتحة لعام  التغّا يف املوارد
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)
مقداره (بآالف 

 (%) نسبته املئوية اليوروات)
  ٠٣٠,٥ ١   ٢,٦   ٢٦,٢   ٠٠٤,٣ ١  ريكاليف املوظفني

)١٨٨,٢(  ٧٧١,٤  سائر ريكاليف العاملني  )٢٤,٤(    ٥٨٣,٢  

  ٢٢٣,٣ ١   ١٤,٨   ١٥٧,٣   ٠٦٦,٠ ١  التكاليف غا املتصلة بالعاملني

)٤,٧(  ٨٤١,٧ ٢  المجموع   )٠,٢(    ٨٣٧,٠ ٢  
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 البرنامج الرئيسي الخامس: المباني  -اءط

 ألف ١ ٢٨٨,١ امقداره زيادة املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلامس ٢٠١٩ميزانية عام  شهدت -٤٠
عمليات استبدال ما يُتوقَّع إجرايه من ألف يورو لسد ريكاليف  ١ ٢٤٣,١منها ، )يف املئة ٧١,٦( يورو

ووفقاً لقرار اجلمعية الذي ، كما حب ته جلنة امليزانية واملالية ٢٠٢٠املال يف عام  رأس يف عدادريندرج عناصر 
0TPإعداد امليزانية العادية للمحكمة عمليةنوَّهت فيه إىل أن هذه املوارد ينبغي أن ُمتوَّل امن ن اق 

)
PP6F

٧
P0T0TP

(
P0T. أما

يف  ٢,٥نسبتها  يف هولندا املرافاإدارة  صنعةا يف ر األسعار امل بَّ عزى إىل زيادة يف مؤشِّ فيُ باقي الزيادة 
 .املئة

 البرنامج الرئيسي الخامس: 
 المباني

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

امليزانية املقرتحة لعام  التغّا يف املوارد
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)
مقداره (بآالف 

 (%) نسبته املئوية اليوروات)
 - - - - ريكاليف املوظفني

 - - - - سائر ريكاليف العاملني
  ٠٨٨,١ ٣   ٧١,٦   ٢٨٨,١ ١   ٨٠٠,٠ ١  التكاليف غا املتصلة بالعاملني

  ٠٨٨,١ ٣   ٧١,٦   ٢٨٨,١ ١   ٨٠٠,٠ ١  المجموع

 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم  -ياء 

مقداره  املقرتحة ألمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم مبلغاً  ٢٠٢٠ريبلغ ميزانية عام  -٤١
، بالقياس إىل في المئة ٦,٥، أي يورو مليون ٠,٢، ين وي على زيادة مقدارها ن يوروييمال ٣,٣٣

رًا بتكاليف صقريتصل الزيادة املقرتحة إن  .يورو ماليين ٣,١٣املعتمدة البالغة  ٢٠١٩ميزانية عام 
يف الربنامج الرئيسي السادس  النظام املوحَّد لألمم املتحدةاملستمر متويلها. أما أثر ري بيا الوظائف املعتمدة 

 ف يورو.آال ١٠٥,٩ يقاربف

عليهم الربنالية املقرتحة أخذ الصندوق االستئماين للمجين  ٢٠٢٠عند إعداد ميزانية عام ف -٤٢
بغية  ٢٠٢٠وظائف املساعدة املؤقتة العامة حىت �اية عام من يشغل عدداً من  وريعبئةِ  ريوظيفِ  طيار إرجاءِ 
 ، مع ختفيف األثر املاو للزيادة يف ريكاليف املوظفني املعتادة.٢٠٢٠منو امليزانية يف عام  نسبة احلد من

رينمية يف �جًا منائ يًا مستندًا إىل عمل األفرقة يّتبع الصندوق االستئماين للمجين عليهم  ويظل -٤٣
فيما يتعلا بكلتا املهمتني املنوطتني  التنفيذ على صعيدملمارسات املت ورة ا ملواكبةالالزمة  يةشتغالاالالقدرة 

(رينفيذ أفرقة الصندوق املعنية باحلاالت ستنار يف حتديد املت لبات الدنيا من قدرة ويُ . به يف إطار واليته
عن احملكمة من األوامر ما يصدر ية ومدى ريعقيد باألسيقة االشتغالرار وريقدمي املساعدة) األوامر جبرب األا
 والبت يف استحقاقهم للتعويضات. والتدقيا يف أوااعهممتييز الين عليهم وباحتمال لزوم جبرب األارار، 

الصندوق االستئماين  جتاوببالقضايا على وجه التحديد  املعين املالك القانوينن مَ ضْ يَ املقر  ويف -٤٤
، وريدبر ومراقبة اجلودة، يف أربع قضايا عليهم خالل إجراءات جرب األارار املختلفة واملتزامنةللمجين 

 .رينفيذ األوامر جبرب األارارطيلة عملية و  متييز الين عليهم عملية ، خاللوالتوجيه التقين الساورات،

                                                      
كانون   ١٢-٥للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي،  الوثائا الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي )٧(

 .١-، الفقرة زايICC-ASP/17/Res.4، اللَّد األول، اجلزء ال الث، القرار )ICC-ASP/17/20( ٢٠١٨األول/ديسمرب 
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 البرنامج الرئيسي السادس: 
أمانة الصندوق االستئماني للمجني 

 عليهم

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

امليزانية املقرتحة لعام  التغّا يف املوارد
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)
مقداره (بآالف 

 (%) نسبته املئوية اليوروات)
  ١١٣,٧ ١  ٤,٤  ٤٦,٩  ٠٦٦,٨ ١ ريكاليف املوظفني

  ٥٧٣,٣ ١  ١١,٠   ١٥٥,٨   ٤١٧,٥ ١ سائر ريكاليف العاملني

  ٦٤٦,٠  -   -   ٦٤٦,٠  التكاليف غا املتصلة بالعاملني

  ٣٣٣,٠ ٣  ٦,٥  ٢٠٢,٧   ١٣٠,٣ ٣  المجموع

 وتسديد مبلغه : فوائد القرض٢-البرنامج الرئيسي السابع -كاف

ن ييمال ٣,٥٩مبلغًا مقداره  ٢-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع ٢٠٢٠ريبلغ ميزانية عام  -٤٥
ريدبر دفع  ٢-. وجيري يف إطار الربنامج الرئيسي السابع٢٠١٩عام املعتمدة ل تهميزانيمبلَغ  يساوي، يورو

يف  أييف األجل احملدَّد (للدولة املضيفة  وريسديدهاجيب استالمها  املضيفة، اليتالفائدة على قرض الدولة 
Pمن كل سنة ريقوميية) /فربايرأجل أقصاه األول من شباط

)
7F

٨
PP

(
P.  عقد بدأ ريسديد مبلغ القرض بعد فسخ قد و

عن املستحقة دفع ريسديداً للقرض وللفائدة ما سيُ  إن. ٢٠١٦ حزيران/يونيو ٣٠املباين املؤقتة يف  استئجار
يستحا دفعه يف أجل س ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   ٣١ حىتكانون ال اين/يناير   ١الفرتة املمتدة من 

 .٢٠٢٠شباط/فرباير  ١أقصاه 

 : ٢-الرئيسي السابع البرنامج
الدولة المضيفة وتسديد  فوائد قرض

 مبلغه

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

امليزانية املقرتحة لعام  التغّا يف املوارد
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)
مقداره (بآالف 

 (%) نسبته املئوية اليوروات)
 - - - - ريكاليف املوظفني

 - - - - ريكاليف العاملني سائر
 - - - - التكاليف غا املتصلة بالعاملني

)٠,٠( ٥٨٥,١ ٣ وريسديد مبلغهالدولة املضيفة فوائد قرض   )٠,٠(  ٥٨٥,١ ٣ 

)٠,٠( ٥٨٥,١ ٣ المجموع  )٠,٠(  ٥٨٥,١ ٣ 

 : آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع  -الم 

، ين وي ألف يورو ٧٨٣,٨املقرتحة آللية الرقابة املستقلة مبلغاً مقداره  ٢٠٢٠ريبلغ ميزانية عام  -٤٦
املعتمدة  ٢٠١٩، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة ٤٧,٦ ي، أيورو ألف ٢٥٢,٧على زيادة مقدارها 

املستقلة وفقًا للمادة  الرقابةقد أنشأت اجلمعية يف دورتا ال امنة آلية ليورو.  ألف ٥٣١,١البالغة 
إىل  عزى الزيادة رئيسياً وريُ  .فعالة ولدية للمحكمةو ) من نظام روما األساسي لتهيئة رقابة مستقلة ٤(١١٢

 ورينهضبصورة كاملة ريعمل غدت آلية الرقابة املستقلة  بعد أنأثقل  أصبحكون عبء العمل التحقيقي 
ريتأريى هذه الزيادة من  لوك املمكن حصوهلا. كمابأود مقدار أعلى من اإلفادات عن حاالت إساءة الس

للنهوض باملهام حاجة آلية الرقابة املستقلة إىل استدامة استقالهلا االشتغاو الذي يتسم بأمهية مركزية 

                                                      
، ٢٠٠٩ آذار/مارس ٢٣ دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـ ريفاق املربم بنياال )٨(

 .١-٦ الفقرة
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 ٥-يف الربنامج الرئيسي السابع النظام املوحَّد لألمم املتحدةاملنوطة با يف إطار واليتها. أما أثر ري بيا 
 يورو. آالف ٨,٩يقارب ف

 : ٥-البرنامج الرئيسي السابع
 آلية الرقابة المستقلة

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

امليزانية املقرتحة لعام  التغّا يف املوارد
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)
مقداره (بآالف 

 (%) نسبته املئوية اليوروات)
  ٦٣٨,٠   ٣٢,٤   ١٥٦,٠   ٤٨٢,٠  ريكاليف املوظفني

     سائر ريكاليف العاملني
  ١٤٥,٨   ١٩٦,٩   ٩٦,٧   ٤٩,١  التكاليف غا املتصلة بالعاملني

  ٧٨٣,٨   ٤٧,٦   ٢٥٢,٧   ٥٣١,١  المجموع

 : مكتب المراجعة الداخلية٦-البرنامج الرئيسي السابع  -ميم 

، ألف يورو ٧٢١,٢كتب املراجعة الداخلية مبلغًا مقداره ملقرتحة امل ٢٠٢٠ريبلغ ميزانية عام  -٤٧
عام املعتمدة ل ته، بالقياس إىل ميزانيفي المئة ٥,٢أي ، ألف يورو ٣٥,٦ امقداره زيادةين وي على 

يورو. وستتيح املوارد امل لوبة هلذا املكتب اإلسهام يف حتقيا األهداف ف أل ٦٨٥,٦البالغة  ٢٠١٩
، وأطر احلوكمةاالشتغالية للمحكمة بتهيئة ما ي مئن اإلدارة بشأن فعالية وجناعة األهداف االسرتارييجية و 

كحد   ال يقل عن ست عملياتتدقيا (ما الالرقابة الداخلية، وريدبر املخاطر عن طريا إجراء عمليات 
التدقيا  إىل االستعانة طدمات خبا استشاري إلجراءعزى الزيادة رئيسيًا وريُ أدىن) وأعمال إسداء املشورة. 

ألف يورو).  ٢٠,٠( "بند "اخلرباء االستشاريونإطار يف القضائية يف منصة مسارات األعمال 
 ألف يورو. ١٤,٣فيقارب  ٦-يف الربنامج الرئيسي السابع النظام املوحَّد لألمم املتحدةري بيا  أثر أما

 : ٦-البرنامج الرئيسي السابع
 مكتب المراجعة الداخلية

لعام  امليزانية املعتمدة
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

امليزانية املقرتحة لعام  التغّا يف املوارد
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)
مقداره (بآالف 

 (%) نسبته املئوية اليوروات)
  ٥٣٩,٨   ٢,٣   ١٢,٠   ٥٢٧,٨  ريكاليف املوظفني

  ١٢٢,١   ١,٩   ٢,٣   ١١٩,٨  سائر ريكاليف العاملني

  ٥٩,٣   ٥٦,١   ٢١,٣   ٣٨,٠  بالعاملني التكاليف غا املتصلة

  ٧٢١,٢   ٥,٢   ٣٥,٦   ٦٨٥,٦  المجموع

____________ 
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