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 البرنامجية المقترحة 2021ميزانية عام 
 للمحكمة الجنائية الدولية

 الملخَّص العام

 

 البرنامجية المقترحة 2021لمحة عامة عن ميزانية عام  -ألف

يفٌٌواضعةٌ 2021ٌلقدٌأعدتٌاحملكمةٌاجلنائيةٌالدوليةٌ)"احملكمة"(ٌميزانيتهاٌالربناجميةٌاملقرتحةٌلعامٌ -1
ٌكوفيد ٌهذهٌاألوقاتٌ وأثرهاٌعلىٌاالقتصادٌالعاملي.ٌإن19ٌٌ-اعتبارهاٌالظروفٌاالستثنائيةٌاملتمثلةٌيفٌجائحة

ٌمٌ متثٌ ٌالصعوبةٌ ٌاملألوفةٌ ٌغيٌ  ٌصمودٌ ا ٌيٌ كٌ حٌ ـل ٌب  ٌأحناءٌٌمنظوماتٌ ٌترب ٌاملنظماتٌواملؤسساتٌيفٌمجيع وب ىن
ٌاحملكمة،ٌوقدرتٌ  ٌفيها ٌمبا ٌعلىٌالعامل، ٌالتدابيٌذاتٌا ٌاليتٌتنطويٌعليها ٌوعلىٌالرغمٌمنٌالقيود التكيُّف.

ٌاحلكومات،ٌتدبٌ  ٌالعاليةٌطيلةٌفرتةٌاألزمةٌمنٌخاللٌٌرتٌاحملكمةٌأمرٌ الصلةٌاليتٌاختذتا استدامةٌإنتاجيتها
ٌتكييفات ٌإجراء ٌإىل ٌٌوٌمسارعتها ٌعملها، ٌيف ٌتدابي ٌٌواختاذها ٌابتكارية، ٌعلى ٌفيهٌقوةٌ اعتمادها اٌالعاملني

ٌ.يفٌالعملٌوتفانيهم
تتسمٌبأقصى2021ٌٌلقدٌعز زتٌهذهٌالظروفٌحرصٌاحملكمةٌعلىٌتقدميٌميزانيةٌمقرتحةٌلعامٌ -2

فيماٌتنطويٌعلىٌاخنفاضٌٌيورو، مليون 148.5جمموعهاٌميزانيةٌتقرتحٌاحملكمةٌف .درجةٌممكنةٌمنٌالتقتي
2020ٌبالقياسٌإىلٌميزانيةٌعامٌٌ،في المئة 0.5-ٌونسبت ،ٌيورو مليون 0.7مقداره2021ٌٌيصٌعامٌ
قرتحةٌلسدٌتكاليفٌمنهاٌتكاليفٌعملياتٌالتدارسٌاألو،ي،ٌوعملياتٌالتحقي ٌامليزانيةٌاملٌوتيئاملعتمدة.ٌ

ٌوتعويضٌاجملينٌ ٌالقانونية، ٌواملساعدة ٌوخدماتٌاللغات، ٌالشهود، ٌومحاية ٌواحملاكمات، ٌاملقاضاة، وأنشطة
ٌمبلغٌومنٌاجلديرٌباملالحظةٌأنخمتلفٌمراف ٌاحملكمة.ٌٌوإدارةٌعليهمٌومساعدتمٌعلىٌحنوٌحقيقيٌفعال،

ملبلغٌميزانيةٌعام2021ٌٌميزانيةٌاحملكمةٌاملقرتحةٌلعامٌ قرارٌمجعيةٌٌاملعتمدةٌبالنظرٌإىل2020ٌيظلٌمقارباٌ 
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2020ٌٌألفٌيوروٌيفٌإطارٌميزانيةٌعام479.7ٌالدولٌاألطرافٌ)"اجلمعية"(ٌالقاضيٌبتمويلٌماٌمقدارهٌ
ٌ.2017عامٌللنقديٌيةٌاملقرتحةٌمنٌالفائضٌاالربناجم

يأيتٌنتيجة ٌمتعمدة ٌحلرصٌشىتٌوحداتٌاحملكمة2021ٌٌميزانيةٌاحملكمةٌاملقرتحةٌلعامٌفمستوىٌ -3
ٌاجملتمعٌالدو،يٌمنٌجر اءٌاجلائحةٌاٌتفهمٌالوضعٌالناجمٌعنعلىٌالقويٌ لضغوطٌاالقتصاديةٌاليتٌيواجهها

إعادةٌتأكيدٌالغرضٌاملنشودٌمنٌنظامٌروماٌالعاملية،ٌوالعملٌيفٌالوقتٌنفس ٌإلقامةٌالتوازنٌمعٌلزومٌمواصلةٌ
سيةٌاألساسيٌواستدامةٌتوفيٌمقدارٌاحلدٌاألدىنٌمنٌاملواردٌالالزمةٌللتكفلٌبإجراءٌعملياتٌاحملكمةٌاألسا

ٌقدرتاٌعلىٌالنهوضٌباملهامٌالكبيةٌاملنوطةٌهبا.ٌواحلفاظٌعلى2021ٌيفٌعامٌ
املعتمدةٌفهيٌقد2020ٌٌيقاربٌمبلغهاٌمبلغٌميزانيةٌعام2021ٌٌوإذٌتقدمٌاحملكمةٌميزانيةٌلعامٌ -4

مجةٌختفيضاتٌووفوراتٌبغيةٌاحلدٌمنٌأثرٌالزياداتٌالتعاقديةٌالناٌحتقي ٌ ٌيتيحٌاختاذ هاتدابيٌشىتٌٌحد دت
ٌ ٌتطبي  ٌعن ٌاملتحدة ٌاألمم ٌٌو6.4ٌ)ٌاملوح دنظام ٌيورو(، ٌبأنشطةٌماليني ٌاخلاصة ٌاجلديدة ٌاملتطلبات أثر

تكنٌملٌباإلجراءاتٌاالبتدائيةٌيفٌقضيتنيٌواإلجراءاتٌالتمهيديةٌيفٌقضيةٌواحدةٌجديدة،ٌٌمتعلقةقضائيةٌ
ٌمليونٌيورو(.2.0ٌ)زهاء2020ٌٌقدٌهيئٌهلاٌفيماٌيصٌعامٌ

ٌكامال ٌمنٌخاللٌإعمالٌتدابيٌصارمةٌعلىٌنطاقٌٌالنامجةٌعنالزيادةٌوقدٌع و ضتٌ -5 ذلكٌتعويضا 
ٌ ٌاملرونة ٌوتعزيز ٌاملؤسسي، ٌالصمود ٌوضمان ٌتقليصٌالتكاليف، ٌأجل ٌمن ٌمجعاء ٌتعديلٌاحملكمة وإمكانية

ٌاملصاعب،ٌٌوالنطاقٌيفٌب ىنٌاحملكمةٌوعملياتا.ٌ يفٌدٌشرتٌ سايفٌهذهٌاالعتباراتٌاالسرتاتيجيةٌاليتٌتكتنفها
،ٌم كم لة 2021ٌ-2019للفرتةٌٌباخلطةٌاالسرتاتيجيةٌالشاملةٌبنطاقهاٌاحملكمةٌمجعاءٌمٌاألولٌواألهماملقا

ٌذاتا ٌللفرتة ٌاحملكمة ٌوقلم ٌالعام ٌاملد عي ٌمبكتب ٌالتحديد ٌوج  ٌعلى ٌاخلاصتني ٌاالسرتاتيجيتني ٌ.باخلطتني
ٌكمسيضمنٌٌو اٌيؤك دٌيفٌاخلطةٌاالسرتاتيجيةٌالشاملةٌهذاٌالنهجٌاستعمالٌمواردٌاحملكمةٌعلىٌأفضلٌوج ،

ٌبنطاقهاٌاحملكمةٌمجعاء.
ٌتقييمٌمدىٌمناسبةٌبعضٌبناهاٌيهيئٌعلىٌنطاقٌالعاملٌحاليا ٌالواقعٌالقائمٌإنٌ -6 للمحكمةٌفرصة

ٌ ٌيتعني  ٌوعلىٌالعموم ٌاجلديدة. ٌللبيئة ٌانآنٌأكثرٌمنٌأيٌوقتٌمضىٌاحلفاظٌوطرائ ٌعملها ٌعلىٌاحملكمة
ٌاملتٌو ٌالدولٌ علىٌقدراتا ٌاليتٌاستثمرتٌفيها ٌقدراتا ٌاملستقبل، ٌمنٌأجل ٌسنواتٌعديدة،ٌٌفرة علىٌامتداد

ٌ ٌالتكيُّف ٌعلى ٌوالقدرة ٌالصمود ٌللمؤسسة ٌمثيلٌٌأماموأتاحت ٌهلا ٌيسب  ٌمل ٌاليت ٌاجلديدة التحديات
يفٌٌْعم لتأٌ واملتطلباتٌالدائمةٌالتزايدٌفيماٌيتعل ٌمبهامهاٌوأنشطتها.ٌوي توخىٌأنٌيضمنٌبعضٌالتدابيٌاليتٌ

ٌعام ٌميزانية ٌٌاملزيدٌ 2021ٌٌإعداد ٌاألخذ ٌاجملاالتٌاليتٌميكنٌفيها ٌعنٌطري ٌاستبانة ٌمبنحىمنٌالصمود
النطاق.ٌوميكنٌمنٌانآنٌرؤيةٌبعضٌالعالماتٌالدالةٌعلىٌهذاٌٌتعديلٌإلمكانيةمرونة ٌوإتاحة ٌٌيكونٌأكثرٌ 

مةٌاختذتٌقراراتٌاسرتاتيجيةٌهلاٌتبعاتٌتتعل ٌالربناجميةٌاملقرتحة،ٌألنٌاحملك2021ٌالنهجٌيفٌميزانيةٌعامٌ
منٌالسنةٌالتالية،ٌوحدٌ  إلعادبالسياساتٌلفرتةٌتشملٌجزءاٌ  بعضٌالنماذجٌٌةٌتقييمدتٌغاياتٌستهيئٌفرصاٌ 

ٌهباٌفيها.ٌوالسيوراتٌاملعمول

 2021األولويات االستراتيجية الرفيعة لميزانية عام  -باء

ٌكبارٌمسؤو،يٌاحملكمة،ٌعنٌطري  -7 منٌاألولوياتٌاالسرتاتيجيةٌألنشطةٌٌحد د جملسٌالتنسي ،ٌعدداٌ 
ٌ ٌيفٌعام ٌميكنٌإىلٌحد2021ٌاحملكمة ٌما ٌجتس د ٌاألولوياتٌواألنشطة ٌإىلٌأنٌهذه ٌالتنوي  ٌاملهم ٌومن .

ٌإعدادٌهذهٌالوثيقة2021ٌمعقولٌترقُّب ٌفيماٌيصٌعامٌ ٌكوفيدوقت  ٌ،ٌوقدٌتتأثر19-،ٌوبالنظرٌإىلٌجائحة
بواقعٌعملٌ ٌاحملكمةٌيفٌاجملالٌالقضائيٌوجمالٌاملقاضاة.الحقاٌ 
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ٌومسبٌ  -8 ٌامليزانية ٌصعيد ٌاألولوياتٌعلى ٌهذه ٌصاغوا ٌإذ ٌاحملكمة، ٌمسؤو،ي ٌكبار باتٌالتكاليفٌإن
ٌ ٌللفرتة ٌمجعاء ٌاحملكمة ٌبنطاقها ٌالشاملة ٌاالسرتاتيجية ٌاخلطة ٌعلى ٌاعتمدوا ٌيفٌإطارها، -2019الرئيسية

ٌاملبيٌ 2021ٌ ٌٌنةواألهدافٌاالسرتاتيجية ٌالدؤوبٌلتقدميٌميزانيةٌٌباعتبارهافيها مبادئٌإرشاديةٌيفٌعملهم
االسرتاتيجيةٌحجرٌالزاويةٌيفٌهنجٌاحملكمةٌيفٌٌاألهدافومتث لٌهذهٌ .تتسمٌبأقصىٌدرجةٌممكنةٌمنٌالتقتي

االسرتاتيجيةٌ.ٌوت ك م لٌاخلطة2021ٌيزانيتهاٌلعامٌملتخطيطٌالرٌعلىٌحنوٌبارزٌيفٌهٌ ظٌْجمالٌالتخطيطٌوهيٌتٌ 
كتبٌاملد عيٌالعامٌاتيجيتنيٌمنفصلتنيٌللفرتةٌذاتاٌخاصتنيٌمبالشاملةٌبنطاقهاٌاحملكمةٌمجعاءٌخبطتنيٌاسرٌت

ٌوقلمٌاحملكمة.
يفٌالتوصلٌإىلٌمنظومةٌللعدالةٌاجلنائيةٌمنٌاألهدافٌهدفٌاحملكمةٌالذيٌيعلوٌعلىٌغيهٌلٌيتمثٌ ٌو -9

رىٌيفٌنطاقهاٌعملياتٌالدوليةٌتتسمٌبالفعاليةٌوالنجاعةٌوالطابعٌا لعاملي،ٌمبوجبٌنظامٌروماٌاألساسي،ٌجت 
حتقي ٌوحماكماتٌعادلةٌوسريعةٌعندماٌتكونٌالسلطاتٌالوطنيةٌغيٌقادرةٌعلىٌفعلٌذلكٌأوٌغيٌراغبةٌيفٌ

االسرتاتيجيةٌيفٌثالثةٌجماالتٌرئيسيةٌتشملٌمجيعٌأنشطةٌاحملكمةٌٌأهدافهافعل .ٌولذلكٌصاغتٌاحملكمةٌ
ٌطةٌاالسرتاتيجيةٌلكلٌمنٌأجهزتا.ٌواجملاالتٌالثالثةٌاملعنيةٌهي وتتجس دٌيفٌاخل

ٌأداءٌاألنشطةٌالقضائيةٌوأعمالٌاملقاضاة؛ (أٌ)
ٌالتعاونٌوالتكامل؛ (بٌ)
ٌاألداءٌاملؤسسي. (جٌ)

إنٌاخلطةٌاالسرتاتيجية،ٌإضافة ٌإىلٌتيئتهاٌمسارا ٌواضحا ٌملضيٌاحملكمةٌق د ما ٌفيماٌيتعل ٌبرسالتهاٌ -11
للتنفيذ.ٌوي شد دٌفيهاٌعلىٌأمهيةٌقياسٌاألداءٌمعٌاإلحلاحٌالطابعٌةداحملدٌ ٌوأهدافهاورؤيتهاٌ إطاراٌ  ،ٌتيئٌأيضاٌ 

امليزانية.ٌويفٌهذاٌالسياقٌعلىٌصعيدٌتخطيطٌالعلىٌاالرتباطٌبنيٌالتخطيطٌاالسرتاتيجي،ٌوتدبرٌاملخاطر،ٌٌو
ٌدتٌاحملكمةٌأولوياتٌالعملٌالتاليةٌالبيان حدٌ 

 

 المتسمة بالعدالة والسرعةية تنفيذ ودعم اإلجراءات القضائ -1

11- ٌ ٌتنفيذ ٌاإليظل ٌٌوالجراءات ٌاإلتمهيدية ٌاالجراءات ٌوإجراءات ٌاالبتدائية ٌبالعدالةٌستئناف املتسمة
منٌاملهامٌاملنوطةٌباحملكمةٌيفٌإطارٌواليتها.أمامٌالدوائرٌميثٌ ٌوالسرعة أساسياٌ  ٌلٌجانباٌ 

12- ٌ ٌحيث ٌمن ٌاستثنائي ٌحنو ٌعلى ٌمعق دة ٌاحملكمة ٌإجراءات ٌوالقواعدٌإن ٌعليها ٌاملعروضة القضايا
ٌفك بـ رٌ  ٌالواجبٌات باعها،ٌقياسا ٌإىلٌمعظمٌاإلجراءاتٌالوطنية. ٌاألدلةٌوكثرةٌ ٌالشهودٌوحجمٌ ٌعددٌ ٌاإلجرائية

تعاونٌاهليئاتٌالقضائيةٌالوطنية،ٌرورةٌتوفُّرٌاألمنٌيفٌامليدانٌٌوةٌيفٌهذهٌاإلجراءات،ٌمعٌضعملاللغاتٌاملست
ٌاحملاكما ٌجتعل ٌأمور ٌووقتا ٌهي ٌاملوارد ٌقدرا ٌباهظا ٌمن ٌتٌتستلزم ٌيكون ٌتؤث رٌغالبا ٌما ٌأن ٌوميكن طويال .

ٌ ٌواحدة ٌحماكمة ٌمن ٌجانب ٌيف ٌالتأخي ٌمضاعٌ تأثٌيحاالت ٌاحملكمةٌا  ٌلعمليات ٌأخرى ٌجوانب ٌعلى فا 
لٌمثلٌتكاليفٌاالحتجازٌأوٌتكاليفٌالشهود.ٌوعلي ٌفإنٌالنجاعةٌتتسمٌبأمهيةٌحامسة،ٌوتظٌ-ٌوميزانيتها

ٌكتيباتٌ  وضع ٌالدوائر ملمارساتاٌوعزم ٌٌموح دةٌ ٌاحملكمةٌتعملٌبالٌكللٌلتسريعٌاإلجراءات،ٌبوسائلٌمنهاٌمثالٌ 
مكتبٌاملد عيٌالعامٌاملستمرٌعلىٌالرتكيزٌعلىٌجعلٌدفوع ٌجاهزةٌللمحاكمةٌأقصىٌجهوزيةٌممكنةٌقبلٌ

ٌعرضهاٌعلىٌالقضاة.
13- ٌ ٌعام ٌيشهد ٌأن ٌارتقاب ٌاستئنا2021ٌوميكن ٌيفٌدعاوى ٌتصدر ٌوقرارات ٌألحكام ٌهنائي ف

ٌٌثالث ٌهيٌقضية ٌ)قضايا، Ntagandaٌانْتاغْندا )ٌ Gbagboٌ)ٌبوغٌْْغبٌـ اوقضية ٌغودي ( ٌ(Blé Goudé)ٌوابْلي 
الدائرةٌ(Ongwenأ نْغوينٌ)وقضيةٌ ٌكماٌميكنٌأنٌت رفعٌدعاوىٌاستئنافٌمتهيديٌيفٌقضاياٌتنظرٌفيهاٌحالياٌ  .
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ٌفإنٌاحملكمةٌستظلٌتضطلعٌبعبءٌعملٌباهظٌ ٌالتمهيدية.ٌوعلي  ٌالدائرة ٌتنظرٌفيها ٌيفاالبتدائيةٌوقضايا
 الدرجةٌاالستئنافية.

،ٌعلىٌأنٌالرمحنٌعبدالتهمٌيفٌقضية2020ٌٌالدرجةٌالتمهيديةٌي توقعٌأنٌت عتمدٌيفٌهنايةٌعامٌٌيفٌو -14
فيمكنٌأنٌتبدأٌأعمالٌٌةالقضيٌذهاعت مدتٌالتهمٌيفٌهٌوإذاٌ.2021يصدرٌالقرارٌذوٌالصلةٌيفٌأوائلٌعامٌ

ٌ ٌعام ٌيف ٌللمحاكمة 2021ٌالتحضي .ٌ ٌقضيتان ٌتكون ٌأن ٌٌ-وي توقع ٌقضية ٌٌاحلسنمها يكاتومٌوقضية
(Yekatom)ٌ ٌٌسونايٌْوانـْغ(Ngaïssona)ٌ-ٌيفٌٌيصدررتقبٌأنٌجلساتٌاحملاكمة،ٌويٌ انعقادٌمرحلةٌٌقدٌبلغتا

.ٌوقدٌتتأتىٌعنٌهذاٌاحلكمٌأنشطةٌتتعل ٌبالنط ٌ(Ongwenأ نْغوينٌ)يفٌقضيةٌحكم2021ٌٌمطلعٌعامٌ
ٌبالعقوبةٌوجربٌاألضرار.

ٌالقانونيةٌيفٌعامٌ -15 ٌأنٌمي و لٌيفٌإطارٌنظامٌاملساعدة عددٌمنٌأفرقةٌالدفاعٌيصل2021ٌٌوسيتعني 
ٌ.9لنيٌالقانونينيٌللمجينٌعليهمٌيصلٌحىتٌوعددٌمنٌأفرقةٌاملمثٌ 11ٌحىتٌ

 عمليات ميدانية تشتمل علىناشط،  تحقيق   عمليات   تسع   ودعم   إجراء  ، باالضطالع، أوليا   -2

بقرارٌصادرٌعنٌاللجنةٌالتنفيذيةٌملكتبٌاملد عيٌالعامٌ -16 ،ٌيت س ٌمعٌخطةٌاملكتبٌ)"املكتب"(ٌعمالٌ 
الشطرٌاألولٌاالسرتاتيجيةٌوسياست ٌيفٌجمالٌانتقاءٌالقضاياٌوحتديدٌدرجاتٌأولويتها،ٌسي جريٌاملكتبٌيفٌ

ٌ ٌمن 2021ٌٌعام ٌأساسٌاألولوية ٌعلى ٌناشطتسع ٌاليتٌشهدتٌٌ،عملياتٌحتقي  ٌاألنشطة ٌتنجيز بغية
يفٌاحلاالت2021ٌٌٌكتبٌإلجراءٌعملياتٌحتقي ٌناشطٌطيلةٌعامامل.ٌويهيئٌاحلاليةبسببٌاجلائحةٌٌاٌ تأخٌي

ٌ ٌيف ٌاحلالة ٌالبيان  ٌالتالية ٌالسبع ٌإحالة ٌلطلب ٌحاليا  ٌ)اخلاضعة ٌاملادةأفغانستان ٌالنظام18ٌٌٌمبوجب من
ٌاالضطالعٌ  ٌذلك ٌمن ٌالرغم ٌعلى ٌتستلزم ٌلكنها ٌمعاملت ، ٌجتري ٌٌاألساسي ٌيفٌمتابعةبأنشطة ٌواحلالة ،)

ديفوار،ٌواحلالةٌٌواحلالةٌالثانيةٌيفٌكوتواحلالةٌيفٌدارفورٌبالسودان،ٌبنغالديش/ميامنار،ٌواحلالةٌيفٌبوروندي،ٌ
أٌيفٌاحلالةٌٌمجهوريةٌأفريقياٌالوسطىٌ)القضيةل ٌبعملياتٌالتحقي ٌيفٌ.ٌوفيماٌيتعيفٌليبيا،ٌواحلالةٌيفٌما،ي

األولٌمنٌالسنة،ٌماٌسيفضيٌإماٌٌكتبٌإلاجازٌمرحلةٌالتحقي ٌيفٌالنصفاملطٌيطٌ ٌ،الثانيةٌفيها(ٌوجورجيا
إنٌ.2021ٌالثاينٌمنٌعامٌٌعملياتٌالتحقي ٌيفٌالنصفٌإاجازإىلٌٌوإماإىلٌاالضطالعٌبأنشطةٌمتهيديةٌ

للتكفلٌبسرعةٌالعملياتٌواجاعتهاٌٌيلزمتناولٌالقضاياٌعلىٌأساسٌدرجاتٌأولويتهاٌٌالقائمٌعلىهذاٌاملنحىٌ
لمكتبٌوضرورةٌلوفعاليتها،ٌوزيادتاٌسرعة ٌواجاعة ٌوفعالية ٌعندٌاإلمكان،ٌمعٌمراعاةٌحمدوديةٌاملواردٌاملتاحةٌ

ٌلكن ٌاملوارد. ٌهذه ٌاملفرطٌيفٌجماالتٌاستخدام ٌالتوسُّع ٌاحلاالتٌاخلاضعةٌٌتفادي ٌمجيع ٌمتابعة ستواص ل
استمرارٌٌوأللتحقي ،ٌوذلكٌمثال ٌفيماٌيصٌالدالئلٌأوٌانآفاقٌاجلديدةٌإللقاءٌالقبضٌعلىٌاملشتب ٌهبم،ٌ

ٌالتواصلٌمعٌالشهودٌيفٌالقضاياٌاليتٌلـم اٌيزلٌي نتظرٌالقبضٌعلىٌاملشتب ٌهبمٌفيها.
ٌاحلاٌ -17 ٌ)يف ٌعملياتٌتدارسٌأو،ي ٌحاليا ٌتسع ٌوالفلبني،ٌالتٌيفٌوجتري ٌوغينيا، ٌوالعراق، أوكرانيا،

ٌكانتٌعدةٌعملياتٌتدارسٌأو،يٌقدٌبلغتٌ،ٌوكولومبيا،ٌونيجييا)حالتني(ٌ،ٌوفنزويال(1)وفلسطني (.ٌولـم ا
ٌمنٌمراحلٌالتحليلٌفيمكنٌأنٌمراحلٌمتقدٌ  ٌمنٌعامٌباشٌ تٌ مة ٌاملتبقية ٌيفٌالفرتة ٌعملياتٌحتقي ٌجديدة ر

2020ٌٌ ٌيفٌعام 2021أو
(2)ٌ ٌتعيٌ . ٌفإذا ٌفإن ٌالعامنتٌمباشرتا ٌٌمكتبٌاملد عي ٌسيتدبر ذلكٌمنٌأمر

ٌيفٌإطارٌٌ.خاللٌالعملٌالذيٌيضطلعٌب ٌفيماٌيتعل ٌبالنظرٌيفٌاحلاالتٌعلىٌأساسٌدرجاتٌاألولوية وت بني 
ٌمكتبٌاملد عيٌالعام.ٌماٌيط طٌل امليزانيةٌاملقرتحةٌللربنامجٌالرئيسيٌالثاينٌتفاصيلٌ

                                                           
ٌمنٌنظامٌروماٌاألساسي.3ٌ-19ٌللمادةٌوفقاٌ ٌمكتبٌاملدعيٌالعامقد م ٌطلبٌٌبناء ٌعلىٌصلةٌاذٌاٌ قراٌرٌي نتظرٌأنٌتصدرٌالدائرةٌالتمهيديةٌ(1)
cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1465-https://www.iccٌانظرٌ(2)

ٌ

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1465
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ٌإليهاقلمٌاحملكمةٌظلٌيٌو -18 دعمٌيفٌالشؤونٌاإلداريةٌوالشؤونٌاالشتغاليةٌيفٌاملقرٌويفٌسبعةٌالٌيقد م
ٌ ٌيف ٌقائمة ٌمكاتب ٌهي ٌق طرية ٌٌومكاتب ٌ)كمباال(، ٌومجهوريةٌأوغندا ٌ)بـ ْنغي(، ٌالوسطى ٌأفريقيا مجهورية

ٌ ٌ)اْتبيليسي(، ٌوجورجيا ٌوبونيا(، ٌ)ك نشاسا ٌالدميقراطية ٌ)أبيجانٌوكوتالكونغو ٌديفوار وما،يٌ)باماكو(.ٌ(،
ٌوجوانبٌ ٌمنهما ٌبكل ٌاملنوطة ٌاملهام ٌيضعانٌيفٌاعتبارمها ٌإذ ٌالعام، ٌومكتبٌاملد عي ٌاحملكمة ٌقلم ويواصل

تعاوهنماٌوتآزرمهاٌعلىٌالنحوٌاألمثلٌيفٌاملقرٌٌعملياتماٌاملتصلةٌباألمنٌوالسريةٌعلىٌوج ٌالتحديد،ٌحتسنيٌ 
متطلباتٌالعملٌيفٌبعضٌاجملاالتٌوالسياقٌاالشتغا،يٌالذيٌيفٌاملكاتبٌالق طرية.ٌوعلىٌالرغمٌمنٌتزايدٌٌو

ب رٌقلمٌاحملكمةٌأمرهٌلكيٌيقرتحٌ تكتنف ٌاملصاعبٌيفٌاحلالةٌيفٌما،يٌواحلالةٌيفٌمجهوريةٌأفريقياٌالوسطى،ٌت د 
ٌزيادةٌ ٌعن ٌالوفوراتٌواملكاسبٌاملتأتية ٌحتقي  ٌإعمال ٌمنٌخالل ٌاملوارد ٌاملتطلباتٌمن ختفيضا ٌيفٌمقدار

ٌاملكاتبٌالنجا ٌومنٌخاللٌتدابيٌأخرىٌمنٌقبيلٌإعادةٌختصيصٌاملوظفنيٌداخليا ٌبنقلهمٌمنٌأحد عة،
ٌمنٌتقلبات.ٌ ٌاألنشطة ٌتشهده ٌإىلٌآخرٌللنهوضٌبأودٌما ٌأنٌالق طرية ٌالنهجٌلقلمٌاحملكمة وقدٌأتاحٌهذا

هذاٌالصددٌإىلٌأن ٌقدٌويشارٌيفٌٌ.ال ٌعلىٌصعيدٌاألولوياتٌاالشتغاليةٌواألمنيةٌيفٌبلدانٌاحلاالتجيريٌحتوُّ
 .ديفوارٌوكوتيفٌمجهوريةٌالكونغوٌالدميقراطيةٌالقائمةٌقلمٌاحملكمةٌٌمكاتبحتققتٌختفيضاتٌهامةٌيفٌ

 وربما في أربع قضايا، مواصلة تنفيذ األوامر بجبر األضرار في ثالث قضايا  -3

19- ٌٌ ٌعام ٌيشهد ٌأن ٌٌلٌ واصٌ ت 2021ٌٌي توقع ٌالصندوقٌاالستئماينٌللمجينٌعليهم جبربٌٌألوامرٌ اتنفيذ
ٌ ٌقضية ٌيف Lubangaٌ)ٌلوبـ نْغااألضرار ٌوقضية Katangaٌ)ٌكاتـ نْغا( ٌوقضية ٌاستمرارٌاملهدي( ٌيستلزم ٌما ،

مستفيدٌمنٌتعويضاتٌجرب1500ٌٌي توقعٌإشراكٌزهاءٌٌلوبـ نْغاالدعمٌالذيٌيقدم ٌقلمٌاحملكمة.ٌويفٌقضيةٌ
ٌ ٌعام ٌأرباع ٌأربعة ٌمن ٌكل  ٌخالل ٌالصلة ٌذي ٌالربنامج ٌيف 2021ٌاألضرار ٌقضيةٌ. ٌيف ٌيستمر ٌأن وي توقع

.ٌفالفحصٌالراميٌإىلٌالتحق ٌمنٌالتأهلٌللحصول2021ٌتنفيذٌبرنامجٌجربٌاألضرارٌطيلةٌعامٌٌاملهدي
،ٌوي رج حٌأن2021ٌسيستمرٌطيلةٌاألرباعٌالثالثةٌاألوىلٌمنٌعامٌٌاملهديعلىٌالتعويضاتٌالفرديةٌيفٌقضيةٌ

(ٌي توقعٌأنKatangaٌ)ٌكاتـ نْغا.ٌوفيماٌيصٌقضية2021ٌزٌتوزيعٌالتعويضاتٌاملعنيةٌحبلولٌهنايةٌعامٌجٌ يـ نٌْ
ٌ ٌعام ٌيف 2021ٌٌيستمر ٌمن ٌجزء ٌٌبرنامجتنفيذ ٌقضية ٌيص ٌوفيما ٌاجلماعي. ٌاألضرار انْتاغْنداٌجرب

(Ntaganda)ٌيفٌمثٌينخرطٌٌي توقعٌأنٌيعملٌالصندوقٌاالستئماينٌللمجينٌعليهمٌعلىٌمشروعٌخطةٌالتنفيذ
إنٌاألنشطةٌاملتصلةٌجبربٌاألضرارٌٌوتنفيذٌاألوامرٌجبربٌأضرارهم.للتعويضاتٌاجملينٌعليهمٌٌالتحق ٌمنٌأهلية

ٌيفٌعاماملضطلٌ  ٌاملكاتبٌالقٌ 2021ٌٌعٌهبا ٌكبيا ٌمن ٌدعما  ٌتستلزم ٌومنٌستظل ٌاحملكمة ٌلقلم ٌالتابعة طرية
ٌقسمٌمشاركةٌاجملينٌعليهمٌوج ٌاملختصة،ٌومنها وقسمٌاإلعالمٌوالتوعية،ٌوقسمٌدعمٌٌ،ربٌأضرارهمأقسام 

إىلٌذلكٌي توقعٌأنٌٌالعملياتٌاخلارجية،ٌوقسمٌاألمن،ٌوقسمٌاملالية،ٌوقسمٌامليزانية،ٌوقسمٌالشراء.ٌوإضافةٌ 
لنيٌالقانونيني،ٌمبنٌفيهمٌمكتبٌاحملاميٌالعموميٌنشاطٌاملمثٌ 2021ٌاألولٌمنٌعامٌٌيستمرٌخاللٌالنصف

ٌللمجينٌعليهم.

 مواصلة تنفيذ استراتيجية تدبر المعلومات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء -4

21- ٌ ٌستكون ٌاليت ٌاخلمسية، ٌاالسرتاتيجية ٌاخلطة ٌتنفيذ ٌاحملكمة ٌاخلامسةٌٌحينذاكستواصل ٌسنتها يف
ٌ 2021يفٌشىتٌوحداتٌاحملكمةٌفيماٌيصٌعامٌالبيانٌالتاليةٌٌالتحسنيجماالتٌح د دتٌوقدٌٌ.واألخية

 ٌفيماٌيصٌمنصةٌأنساقٌتسلسلٌاألعمالٌالقضائية؛ٌٌللتطويراحلدٌاألدىنٌالقابلٌٌإعمالٌمنت ج
 ٌ ٌمشاريع ٌيف ٌوتدبُّللمضي ٌالعلمي ٌاجلنائي ٌالبحث ٌبيانات ٌاحتياز ٌأجلٌحتسني ٌمن ٌاألدلة ر

ٌٌ؛مكتبٌاملد عيٌالعام
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 ٌ،ومحايةٌحتقي ٌحتسيناتٌأخرىٌألمنٌاملعلوماتٌمنٌقبيلٌحتسنيٌتدبُّرٌاإلطالعٌعلىٌاملعلومات
ٌالبياناتٌاحملفوظةٌبوسائلٌاحلوسبةٌالس حابية،ٌوحتسنيٌكشفٌالتهديداتٌوالتصديٌهلا.

ٌوسيواصلٌقسمٌخدماتٌ -21 ٌإدارة ٌاملعلوماتٌوضعٌاسرتاتيجية معٌختطيطٌٌواملواءمةاملعلوماتٌإدارة
ٌ ٌللفرتة ٌاالسرتاتيجي ٌال2024-2022احملكمة ٌالتكنولوجية ٌالتغييات ٌلتقييم ٌالعمل ٌيف ٌش رع ٌوقد يتٌ.

ٌ ٌالتوقعات ٌإىل ٌاحملكمة ٌاحتياجات ٌاألهدافٌتستلزمها ٌعلى ٌالعمل ٌهذا ٌتنجيز ٌويتوقف ٌاملستقبل، يف
ٌبذلكٌالسهرٌ  ٌاملشمولة ٌومنٌاجملاالتٌالرئيسية ٌللمحكمة. ٌالب ىنٌالتحتيةٌٌاالسرتاتيجية ٌكونٌاستبدال على

ٌ ٌباحملكمة ٌاخلاصة ٌناحية ٌمن ٌمستداما  ٌاالشتغا،ي ٌعمرها ٌانتهاء ٌعلى ٌناحيةٌاملشارفة ٌومن التكنولوجيا
ٌ ٌللملكية؛ ٌاإلمجالية ٌلتبسيطٌٌوتسخيٌ التكاليف ٌاألساسية ٌالتكنولوجيات ٌجمال ٌيف ٌاحملكمة استثمارات

حتقي ٌحتسيناتٌيفٌأمنٌاملعلوماتٌحلمايةٌالعاملنيٌيفٌاحملكمة،ٌٌالسيوراتٌاالشتغاليةٌوالقضائية؛ٌومواصلةٌ 
ٌالسيوراتٌواملعلومات.ٌومجيعٌاألطرافٌيفٌاإلجراءاتٌالقضائية،ٌوسالمة

 المندرجة في ع داد رأس المال الخاصة بالمباني الدائمة للمحكمة استبدال العناصرخطة  -5

،ٌقدمتٌ(3)عمال ٌبالتوصياتٌالصادرةٌعنٌجلنةٌامليزانيةٌواملاليةٌوالقرارٌذيٌالصلةٌالصادرٌعنٌاجلمعية -22
ٌامليزانيةٌواملاليةٌخطةٌمتوسطةٌاألجلٌ ٌإىلٌجلنة ٌمبانيها احملكمةٌواملقاولٌالرئيسيٌالذيٌتعاقدتٌمع ٌلصيانة

(ٌالالزمةٌللتكفل2024ٌ-2021)للفرتةٌخاصةٌبعملياتٌاستبدالٌالعناصرٌاملندرجةٌيفٌعدادٌرأسٌاملالٌ
ٌاأل ٌاملالية ٌباالحتياجات ٌويفاد ٌسلس. ٌحنو ٌعلى ٌاملبىن ٌباستعمال ٌأمدا  ٌاملتعل ٌٌضمنطول ٌالسردي النص

ٌ.عشرٌمرفقهاٌالثاينالربناجميةٌاملقرتحةٌويف2021ٌٌٌعامٌيفٌوثيقةٌميزانيةالواردٌبالربنامجٌالرئيسيٌاخلامسٌ

 الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة -جيم

ٌاجلمعية -23 ٌعشرةٌطلبت ٌاخلامسة ٌدورتا ٌٌ،يف ٌع قدت ٌاليت ٌالثاين/نوفمرب ٌتشرين ٌ،2016يف
ٌكلٌاخلطواتٌفي ٌاحملكمةٌأنٌتقد مٌاقرتاحٌميزانيةٌمستداما ،ٌالٌت طل بٌٌإىل الزياداتٌاملقرتحةٌإالٌبعدٌاختاذ

.ٌوإضافةٌ (4)املمكنةٌلتمويلٌهذهٌالزياداتٌمنٌخاللٌحتقي ٌالوفوراتٌواملكاسبٌاملتأتيةٌعنٌزيادةٌالنجاعة
بوثيقةٌامليزانيةٌالربناجميةٌيتضمنٌمعلوماتٌمفص لةٌعم اٌإىلٌذلكٌطلبتٌاجلمعيةٌإىلٌاحملكمةٌأنٌتقدمٌمرفقاٌ 

ٌالنجاعةٌوتقديراتٌماٌسي حق  ٌمنهاٌيفٌٌالسنةٌاجلاريةح ق  ٌيفٌ منٌالوفوراتٌواملكاسبٌاملتأتيةٌعنٌزيادة
ناجميةٌ.ٌفأ فيدٌالحقا ٌعنٌالوفوراتٌواملكاسبٌاملتأتيةٌعنٌزيادةٌالنجاعةٌيفٌوثيقةٌامليزانيةٌالرٌب(5)السنةٌالتالية

2020ووثيقتهاٌلعام2019ٌٌووثيقتهاٌلعام٢٠١٨ٌٌلعامٌ
(6).ٌ

                                                           
ٌالثامنةٌعشرة،ٌالهاي،ٌٌ(3) ٌاألساسيٌللمحكمةٌاجلنائيةٌالدولية،ٌالدورة كانون7ٌٌٌ-2الوثائ ٌالرمسيةٌجلمعيةٌالدولٌاألطرافٌيفٌنظامٌروما

ٌ(2019ٌICC-ASP/18/20ٌاألول/ديسمرب ٌالقرار ٌالثالث، ٌاجلزء ٌاألول، ٌاجملل د ،)ICC-ASP/18/Res.1ٌزاي ٌالفقرة ٌوالوثيقة1ٌ-، ٌ؛
ICC-ASP/18/15ٌ115،ٌالفقرة.ٌ

(4)ٌٌ ٌاخلامسةٌعشرة،ٌالهاي، ٌالدورة ٌالدولية، ٌاجلنائية ٌاألساسيٌللمحكمة ٌالدولٌاألطرافٌيفٌنظامٌروما 24ٌ-16الوثائ ٌالرمسيةٌجلمعية
ٌ.1-،ٌالفقرةٌالمICC-ASP/15/Res.1(،ٌاجملل دٌاألول،ٌاجلزءٌالثالث،ٌالقرارٌ(2016ٌICC-ASP/15/20الثاين/نوفمربٌٌتشرين

(5)ٌٌ ٌاخلامسةٌعشرة،ٌالهاي، ٌالدورة ٌالدولية، ٌاجلنائية ٌاألساسيٌللمحكمة ٌالدولٌاألطرافٌيفٌنظامٌروما 24ٌ-16الوثائ ٌالرمسيةٌجلمعية
ٌ.2-،ٌالفقرةٌالمICC-ASP/15/Res.1(،ٌاجملل دٌاألول،ٌاجلزءٌالثالث،ٌالقرارٌ(2016ٌICC-ASP/15/20تشرينٌالثاين/نوفمربٌ

كانون14ٌٌٌ-4الوثائ ٌالرمسيةٌجلمعيةٌالدولٌاألطرافٌيفٌنظامٌروماٌاألساسيٌللمحكمةٌاجلنائيةٌالدولية،ٌالدورةٌالسادسةٌعشرة،ٌنيويورك،ٌٌ(6)
الوثائ ٌالرمسيةٌجلمعيةٌالدولٌٌواملرف ٌالعاشر؛51ٌحىت38ٌٌالثاين،ٌاجلزءٌألف،ٌالفقراتٌ(،ٌاجملل دٌ(2017ٌICC-ASP/16/20األول/ديسمربٌ

ٌ ٌالهاي، ٌعشرة، ٌالسابعة ٌالدورة ٌالدولية، ٌاجلنائية ٌللمحكمة ٌاألساسي ٌروما ٌنظام ٌيف 12ٌٌٌ-5األطراف ٌاألول/ديسمرب 2018ٌٌكانون
ICC-ASP/17/20)ٌٌواملرف ٌاحلاديٌعشر.41ٌحىت35ٌٌ(،ٌاجملل دٌالثاين،ٌاجلزءٌألف،ٌالفقرات
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الربناجميةٌاملقرتحةٌإىلٌحتقي ٌوفوراتٌومكاسب2021ٌٌوقدٌتوصلتٌاحملكمةٌيفٌإطارٌميزانيةٌعامٌ -24
وعلىٌوج ٌاملئة(.ٌٌيف2.1ٌألفٌيوروٌ)3ٌ 180.5ٌمتأتيةٌعنٌزيادةٌالنجاعةٌعلىٌنطاقٌاحملكمةٌمقدارها

ٌاإلمجالٌيبلغٌ ٌجمموع  ٌاألساسيةٌما ٌالوفوراتٌٌ.ألفٌيورو2ٌ 042.2التخفيضٌيفٌاملبالغٌاملرجعية وهبذه
ٌفيهاٌ ٌتعو ضٌالزياداتٌيفٌجماالتٌأخرىٌتلزم ٌأن ٌتسىنٌللمحكمة ٌالنجاعة ٌزيادة ٌعن واملكاسبٌاملتأتية

ٌيصٌعامٌ ٌفيما ٌواليتها ٌاليتٌتقضيٌهبا ٌلتنفيذٌاألنشطة 2021ٌاملوارد الصعيدٌٌاملبادراتٌعلىٌهذاإنٌ.
ٌ[.الربناجميةٌاملقرتحة2021ٌميزانيةٌعامٌوثيقةٌمرفقاتٌٌعشرٌ]منٌاملرف ٌالسادسٌبالتفصيلٌيفٌهاتـ ْعر ضٌكل

 البرنامجية المقترحة 2021ميزانية عام  -دال

هذاٌاملبلغٌنطويٌوي.ٌمليون يورو 144.9الربناجميةٌاملقرتحةٌللمحكمة2021ٌٌتبلغٌميزانيةٌعامٌ -25
ٌ ٌاخنفاض ٌعلى ٌيقارب ٌيورو مليون 0.7مقداره ٌعامٌٌ،في المئة 0.5-ٌونسبت ، ٌميزانية ٌإىل بالقياس

وعمال ٌبتوصيةٌصادرةٌعنٌجلنةٌامليزانيةٌواملاليةٌيفٌدورتاٌ .(مليونٌيورو145.6ٌ)البالغةٌٌاملعتمدة2020ٌ
،ٌت عرضٌاألرقامٌاخلاصةٌبامليزانيةٌالعاديةٌاملقرتحةٌعلىٌحنوٌمنفصلٌعنٌأرقامٌالفوائدٌ(7)اخلامسةٌوالعشرين

ٌ ٌاملضيفة ٌالدولة ٌقرض ٌعن ٌاملتعلقةٌبٌاخلاصاملستحقة ٌالفائدة ٌتضمني ٌوعند ٌللمحكمة. ٌالدائمة املباين
ٌ ٌالبالغٌمقدارها الربناجمية2021ٌٌتبلغٌميزانيةٌعامٌٌماليين يورو، 3.59بتكاليفٌمشروعٌاملباينٌالدائمة

ٌ.المئة في 0.5ٌنسبت ٌاخنفاض،ٌماٌينطويٌعلىٌمليون يورو 148.5املقرتحةٌللمحكمةٌ
يوروٌعنٌتطبي ٌنظامٌٌمليون8.3ٌوكماٌأشيٌإلي ٌتنجمٌاملتطلباتٌاإلضافيةٌاليتٌيقاربٌمقدارهاٌ -26

ٌ ٌاملتحدة ٌٌماليني6.4ٌ)ٌاملوح داألمم ٌيورو( ٌمبلغها ٌ)يقارب ٌجديدة ٌتستلزمهاٌيوٌرٌمليون2.0ٌوموارد و(
ٌاملضطلٌ  ٌالقضائية ٌمنٌاألنشطة ٌالتمهيدية ٌواملرحلة ٌقضيتني ٌيف ٌاالبتدائية ٌباإلجراءات ٌيتعل  ٌفيما ٌهبا ع

ٌشاملةٌ ٌتدابيٌصارمة ٌبإعمال ٌكامال  ٌتعويضا  ٌالزيادة ٌوت عو ضٌهذه ٌواحدة. ٌجديدة ٌقضية اإلجراءاتٌيف
ؤسسي،ٌوتعزيزٌاملرونةٌوإمكانيةٌتعديلٌاملٌلتقليصٌالتكاليف،ٌوالسهرٌعلىٌالصمودبنطاقهاٌاحملكمةٌمجعاءٌ

ٌالنطاقٌيفٌب ىنٌاحملكمةٌوعملياتا.

                                                           
ٌ.25،ٌالفقرةICC-ASP/14/15ٌالوثيقةٌٌ(7)
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 البرنامج 

ٌامليزانيةٌاملعتمدة
2020ٌلعامٌٌ

ٌاليوروات(ٌ)بآالف

ٌيفٌاملوارد ٌامليزانيةٌاملقرتحةٌٌالتغي 
2021ٌلعامٌ

ٌاليوروات(ٌ)بآالف
مقدارهٌ
ٌنسبت ٌاملئويةٌاليورواتٌبآالف

(299.7)   081.5 12ٌالرئيسيٌاألول ٌاهليئةٌالقضائيةٌالربنامج   (2.5)   11 781.8  
الربنامجٌالرئيسيٌالثاين ٌمكتبٌاملد عيٌ

  388.6 47   0.0   5.2   383.4 47 ٌالعام
  917.7 75  0.0  0.8   916.9 75 ٌالربنامجٌالرئيسيٌالثالث ٌقلمٌاحملكمةٌ
الرئيسيٌالرابع ٌأمانةٌمجعيةٌالدولٌٌالربنامجٌ

(479.7)   316.7 3 ٌاألطراف   (14.5)   2 837.0  
  270.0 2   -  -   270.0 2 ٌالربنامجٌالرئيسيٌاخلامس ٌاملباينٌ
الربنامجٌالرئيسيٌالسادس ٌأمانةٌٌ

 226.1 3   -   -   226.1 3 ٌالصندوقٌاالستئماينٌللمجينٌعليهم
 ٌآليةٌالرقابة5ٌ-الرئيسيٌالسابعٌالربنامج
  739.5   4.9   34.8   704.7 ٌاملستقلة

 ٌمكتب6ٌ-الربنامجٌالرئيسيٌالسابعٌ
  756.5   4.9   35.3   721.2 ٌاملراجعةٌالداخلية

(703.3)   620.5 145 ٌاجملموعٌالفرعيٌ    (0.5)    144 917.2  
مشروعٌٌ 2-الربنامجٌالرئيسيٌالسابعٌ

  585.1 3   -   -   585.1 3 ٌقرضٌالدولةٌاملضيفةٌ-الدائمةٌاملباينٌ
(703.3)   205.6 149  المجموع     (0.5)    148 502.3  

 الهيئة القضائيةالبرنامج الرئيسي األول:  -هاء

27- ٌ ٌعام ٌميزانية 2021ٌٌتبلغ ٌمقداره ٌمبلغا  ٌاألول ٌالرئيسي ٌللربنامج ،ٌيوروٌمليون11.78ٌاملقرتحة
ٌالربنامجٌلعامٌٌمقدارٌ يقاربٌ الحظةٌأن ٌباملٌومنٌاجلدير.ٌمليونٌيورو12.08ٌالبالغ2020ٌٌميزانيةٌهذا

ٌتعوٌ  ٌأن ٌالقضائية ٌللشعبة ٌبصورةٌ تسىن ٌاألممٌٌكاملةٌ ٌٌض ٌنظام ٌتطبي  ٌعن ٌاملتأتية ٌالتكاليف ٌيف الزيادات
ٌفٌيورو.الآ506.1ٌالبالغةٌٌاملوح داملتحدةٌ

ضٌالتغيياتٌعلىٌميزانيةٌاهليئةٌالقضائيةٌبالقياسٌإىلٌميزانيتهاٌتطرأٌبعٌ،وفيماٌيتعل ٌباملواردٌالبشرية -28
ٌتنطويٌعلىٌخمصٌ 2020لعامٌ ٌأهنا ٌإذ ٌوبعد2021ٌقاضيا ٌحىتٌآذار/مارس18ٌٌدفعٌأجورٌصاتٌل، .

ٌ ٌجمموع  ٌما ٌلتمويل ٌامليزانية 14ٌٌذلكٌالتاريخٌتيئ ٌعام علىٌذلكٌٌوينطويٌ.2021قاضيا ٌحىتٌهناية
ٌكبي .ٌوقدٌتستتبعٌاألنشطةٌاملعتز م2020ٌاملعتمدةٌلعامٌٌامليزانيةبالقياسٌإىلٌٌالقضاةيفٌتكاليفٌٌاخنفاض

ٌ.اإلجراءاتٌاالبتدائيةيفٌعبءٌالعملٌيفٌمرحلةٌٌزيادةٌ 2021ٌإجراؤهاٌيفٌعامٌ
ٌيفٌعامٌ -29 ٌالعملٌاملتعل ٌبالقضايا 2021ٌٌوي توقعٌالنجاحٌيفٌالنهوضٌبعبء ٌات باع  بفضلٌمواصلة

للتغياتٌيف2020ٌٌكماٌجيريٌيفٌعامٌٌٌالقضائيةٌالش عبنشرٌاملوظفنيٌبنيٌسياسة ٌتوخيٌاملرونةٌيفٌ وتبعاٌ 
التنسي ٌالفعالٌبنيٌالش عب.ٌوي توخىٌهٌٌزيعزٌ االحتياجاتٌاملتصلةٌبعبءٌالعملٌاملتعل ٌبالقضاياٌوعلىٌحنوٌ

وبناء ٌعلي ٌ.ٌعهاوتنويٌمهاراتمٌالفرديةٌإىلٌحتسنيأنٌيفضيٌهذاٌالنهجٌإىلٌزيادةٌهامةٌيفٌمردودٌاملوظفنيٌٌو
لنٌتطلبٌاهليئةٌالقضائية،ٌعلىٌالرغمٌمنٌالتغيٌاحملتملٌأنٌيطرأٌعلىٌاألنشطةٌالقضائية،ٌأيةٌمواردٌإضافيةٌ

ٌاملوظفنيٌالذيٌط لبٌواعت مدٌفيماٌيصٌعامٌٌمنٌاملوظفنيٌزيادةٌ  ٌمل2020ٌٌعلىٌعدد )وهوٌحبدٌذات 
ٌ(.2018يصٌعامٌعلىٌأيٌتغييٌبالقياسٌإىلٌنظيهٌاملعتمدٌفيماٌٌينطوٌ 
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ٌٌو -31 ٌلعام تتسمٌبأقصىٌدرجة2021ٌٌيفٌسياقٌحرصٌالربنامجٌالرئيسيٌاألولٌعلىٌتقدميٌميزانية
ٌممكنةٌمنٌالتقتي،ٌالٌي قرتحٌأيٌتغييٌفيماٌيتعل ٌبالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني.ٌ

 :البرنامج الرئيسي األول
 الهيئة القضائية

ٌامليزانيةٌاملعتمدة
2020ٌلعامٌٌ

ٌاليوروات(ٌ)بآالف

ٌيفٌاملوارد ٌامليزانيةٌاملقرتحةٌالتغي 
2021ٌلعامٌٌ

ٌاليوروات(ٌ)بآالف
مقدارهٌ
ٌنسبت ٌاملئويةٌاليورواتٌبآالف

(805.8) 516.9 5ٌالقضاة  (14.6)  4 711.1 
 747.2 5 7.6 405.3 341.9 5ٌتكاليفٌاملوظفني

 179.0 1 9.3 100.8 078.2 1ٌسائرٌتكاليفٌالعاملني
 144.5 - - 144.5ٌغيٌاملتصلةٌبالعاملنيالتكاليفٌ
(299.7) 081.5 12 المجموع  (2.5)  11 781.8 

 البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المدَّعي العام -واو

،ٌةقرتحاملٌفميزانيت .2021ٌلعامٌٌمليون يورو 47.38يقرتحٌمكتبٌاملد عيٌالعامٌميزانيةٌمقدارهاٌ -31
ٌ ٌيفٌعام ٌاملخط طٌلالضطالعٌهبا ٌالالزمة ٌللفرتة2021ٌاستنادا ٌإىلٌأنشطت  ٌاالسرتاتيجية ٌوتنفيذا ٌخلطت  ،

2019-2021ٌ ٌٌزيادةٌ ٌتزيد، ٌالبالغٌالمئة( في 0يورو ) آالف 5.2مقدارها ٌاملقدار ٌعلى ،
ٌ.2020مليونٌيوروٌالذيٌاعتمدت ٌاجلمعيةٌلعام47.38ٌٌ

ٌكوفيد -32 ٌأزمة ٌنشطا ٌخالل ٌيبقى ٌلكي ٌاألمر ٌالعام ٌمكتبٌاملد عي ٌتدبر 19ٌٌ-لقد ٌمنحىبتعديل
ٌٌاضطالع  ٌذلك ٌيف ٌمبا ٌٌات باع  بأنشطت ، ٌابتكارية، ٌحتقيقية ٌاإلنتاجية"ٌٌهاعتمادٌ ٌوطرائ  ٌ"ميزت  ٌقوة على

ٌ ٌال ٌأثرا  ٌاألزمة ٌأحدثت ٌفقد ٌتقدما  ٌحيق  ٌاملكتب ٌظل ٌولئن ٌموظفوه. ٌوهي ٌأال ٌمن ٌاألساسية  مناص
هذهٌاملواردٌبغيةٌاستدراكٌماٌفاتٌخاللٌالشطرٌإىلٌيصٌسرعةٌاألنشطةٌومداها.ٌولذاٌحيتاجٌاملكتبٌٌفيما

فريدةٌأوٌحمدودةٌٌاٌ فرصٌماٌميكنٌأنٌيكونحيالٌ،ٌولكيٌيتسىنٌل ٌالتحركٌالسريع2021ٌاألولٌمنٌعامٌ
ٌدلة.األمعٌاملعلوماتٌوغيهاٌمنٌجل

ٌويركٌ  -33 ٌالعام ٌاملد عي ٌمكتب ٌز ٌلعام ٌخطت  ٌثالث2021ٌضمن ٌرئيسية ٌجماالت ٌ)أ(ةعلى حتديدٌٌ 
عملياتٌالتحقي ٌالناشطٌاليتٌٌاالبتدائية؛ٌ)ب(ٌبلغٌاملرحلةٌ درجاتٌاألولويةٌاملوالةٌللتحضيٌللقضاياٌاليتٌت

ٌنتائجٌملموسةٌفيماٌيتعل ٌبقٌ تملٌأنٌحتٌ حيٌ  ٌالقبضٌعلىٌمشتب ٌفيهم؛رٌ)الـم حر زةٌباألختام(ٌباألوام ٌفيها
ٌحالتني.ٌتناولٌإلاجازالعملٌمبوازاةٌذلكٌعلىٌصونٌاألدلةٌووضعٌاسرتاتيجيةٌٌ)ج(
،2021ٌيفٌعامٌٌاملوح دتطبي ٌنظامٌاألممٌاملتحدةٌٌرٌ كتبٌاملد عيٌالعامٌأثٌـ املقرتحةٌمليزانيةٌاملوتشملٌ -34

.ٌمالينيٌيورو3.1ٌ،ٌاليتٌتعادلٌماٌمقداره2019ٌالزياداتٌاليتٌطرأتٌيفٌإطارٌهذاٌالنظامٌمنذٌعامٌبٌعمالٌ 
ولتعويضٌهذهٌتغيياتٌيفٌرواتبٌاملوظفنيٌاحمللينيٌو/أوٌتغيياتٌيفٌمكانٌالعمل.ٌٌاتالتسويٌهذهوتشملٌ

ٌ ،ٌعمل2021ٌٌعلىٌاملكتبٌواحملكمةٌأنٌيضطلعاٌهباٌيفٌعامٌالزيادةٌوتقليلٌاألثرٌاملا،يٌلألنشطةٌاليتٌيتعني 
منٌباتٌالداخليةٌاملتعلقةٌباملواردٌمنٌاملوظفنيٌواملواردٌالتمحيصٌالدقي ٌيفٌالطلٌاملكتبٌعلىٌجبهتني ٌ)أ(

ٌحتسنيٌوجوهٌالعملٌالتآزريٌوالتنسي ٌمعٌوحداتٌقلمٌاحملكمة.ٌٌ؛ٌ)ب(املوظفنيغيٌ
وقدٌأجرىٌمكتبٌاملد عيٌالعامٌتقييما ٌوافيا ٌللوظائفٌاليتٌط لبتٌوأ قرتٌيفٌإطارٌامليزانيةٌالسابقةٌ -35

ذتٌيفٌمطلعٌٌٌوذلك2020ٌلكنهاٌملٌت شغلٌيفٌعامٌ للتخفيفٌمنٌأثرٌٌالسنةكجانبٌمنٌالتدابيٌاليتٌاختُّ
ٌ ٌاألممٌاملتحدة ٌعنٌتطبي ٌنظام ٌاملتأتية ٌوقدٌحرصٌر ٌدٌْواليتٌملٌتٌ ٌاملوح دالزيادة ٌاملعتمدة. ٌامليزانية جٌيفٌإطار

لهاٌلىٌمتويعأو2021ٌٌفيماٌيصٌعامٌٌشاغرةٌ مثلٌهذهٌالوظائفٌٌإبقاءاملكتب،ٌحيثماٌأمكنٌاألمر،ٌعلىٌ
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لبضعةٌأشهرٌمن ٌفقط،ٌعامدا ٌإىلٌتأخيٌالتوظيفٌحىتٌالشطرٌاألخيٌمنٌتلكٌالسنة.ٌوقدٌأتاحتٌهذهٌ
يقاربٌمقدارهٌالتدابيٌتقليصٌاالعتماداتٌاملخصٌ  ٌمليونٌيورو.1.3ٌٌصةٌلسدٌتكاليفٌاملوظفنيٌختفيضاٌ 

ٌكانٌالفارقٌالذيٌجيبٌسدهٌيب -36 لعددٌالوظائفٌالشاغرةٌٌيورو،ٌوكانٌمثةٌحدٌماليني3.1ٌلغٌولـم ا
ٌكبيةٌيفٌ اليتٌميكنٌإبقاؤهاٌغيٌمشغولةٌبالنظرٌإىلٌارتفاعٌمقدارٌأنشطةٌاملكتب،ٌفقدٌح ق قتٌختفيضات

مليون1.7ٌٌصٌلسدٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني.ٌإنٌهذهٌالتخفيضاتٌتبلغٌامليزانيةٌاملخصٌ ٌمبلغجزءٌ
ٌ ٌنسبت  ٌتزيد ٌتقليصا  ٌومتثل ٌعامٌاملٌيف36ٌٌعلىيورو ٌميزانية ٌإطار ٌيف ٌاملقر ة ٌاالعتمادات ٌإىل ٌبالقياس ئة

ٌاملندرجةٌيفٌإطارٌبندٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني.ٌوالعناصرلسدٌتكاليفٌاألنشطة2020ٌٌ
يفٌإطارٌبندٌتكاليفٌالسفر.ٌبيدٌأنٌاملكتبٌيسعىٌإىلٌاحلفاظٌح ق  ٌالتخفيضٌاألكربٌمقداراٌ إنٌ -37

منٌأجلٌدعمٌاألنشطةٌالتحقيقيةٌوأنشطةٌاملقاضاةٌوإحرازٌتقدمٌفيها.ٌوقدٌٌعلىٌقدرت ٌعلىٌإجراءٌبعثات
ٌاملخصٌ  ٌاالعتمادات ٌطلب ٌصيغ ٌيصٌعام ٌفيما ٌللسفر ٌيف2021ٌٌصة ٌعدة ٌومتطلبات ٌعوامل بوضع

االعتبار،ٌمعٌالعنايةٌبإقامةٌالتوازنٌبنيٌضرورةٌاحلفاظٌعلىٌفعاليةٌالعملياتٌوالرغبةٌيفٌتقليلٌأثرهاٌاملا،ي.ٌ
علىٌتقليلٌاملخاطرٌاحمليقةٌمبوظفيٌٌيفٌاملقامٌاألولٌواألهمالسهرٌٌ‘1’فعلٌاملكتبٌذلكٌمنٌخاللٌوقدٌ

التكفلٌٌ‘2’املكتبٌاملشاركنيٌيفٌالبعثاتٌومجيعٌأولئكٌالذينٌيتفاعلونٌمعٌموظفي ٌيفٌاملقرٌويفٌامليدان؛ٌ
ٌيفٌعملياتٌاملكتب،ٌوال ٌكاف  رىٌفيهاٌحماكمةٌسيماٌفيماٌيتعل ٌبالقضاياٌاليتٌٌبتحقي ٌتقدم ميكنٌأنٌجت 

ٌ ٌعام ٌع2021ٌيف ٌاملنطوية ٌالتحقي  ٌبوعمليات ٌأوامر ٌإلصدار ٌواعد ٌأف  ٌلى ٌهبمٌالقبض ٌمشتب  على
تعظيمٌمردودٌتكاليفٌالبعثاتٌباالستفادةٌمنٌتدابيٌحتقي ٌالنجاعةٌٌ‘3’واالنتقالٌإىلٌاملرحلةٌالتمهيدية؛ٌ

ٌ.2020ٌٌيفٌعام19ٌ-اليتٌص م متٌونـ ف ذتٌخاللٌطارئٌكوفيد
،ٌعنايةٌخاصة2021ٌيفٌإعدادٌامليزانيةٌاملقرتحةٌلعامٌقدٌأوىلٌمكتبٌاملد عيٌالعامٌوقلمٌاحملكمة،ٌٌو -38

منٌوحداتٌقلمٌاحملكمةٌ)ما يسمىٌٌإلجيادٌأاجعٌالسبلٌوأكثرهاٌفعاليةٌللتخطيطٌلألنشطةٌاليتٌتستلزمٌدعماٌ 
اتٌاألخية،ٌومنٌالعربٌاملستخلصةٌيفٌإطارٌبـ"طلباتٌاخلدمات"(.ٌوباالستفادةٌمنٌاخلربةٌاملكتسبةٌيفٌالسنٌو

علىٌاخلصوص،ٌتسنتٌملكتبٌاملد عيٌالعامٌوقلم19ٌٌ-كوفيدٌٌرئتدبرٌالعملياتٌعلىٌحنوٌخمتلفٌخاللٌطا
احملكمةٌاستبانةٌسبلٌبديلةٌألداءٌبعضٌاألنشطةٌوبالتا،يٌلتحقي ٌوفورات،ٌمنٌقبيلٌاالستعانةٌعلىٌحنوٌأكثرٌ

بالروابطٌالف ٌإدالءٌالشهودٌبشهاداتمٌيفٌاحملكمةٌعندماٌيكونٌذلكٌمناسبا .ديويةٌفيماٌيصٌيتواتراٌ 
ٌاجلدولٌأدناهٌإنٌ -39 ٌعلىٌحنو ٌوجيز ٌالزيادة ٌحبسبٌبندٌامليزانيةٌالرئيسي يبني 

 :البرنامج الرئيسي الثاني
 مكتب المّدعي العام

ٌامليزانيةٌاملعتمدة
2020ٌلعامٌٌ

ٌاليوروات(ٌ)بآالف

ٌيفٌ ٌامليزانيةٌاملقرتحةٌاملواردالتغي 
2021ٌلعامٌٌ

ٌاليوروات(ٌ)بآالف
مقدارهٌ
ٌنسبت ٌاملئويةٌاليورواتٌبآالف

 031.9 33 2.7 881.0 150.9 32ٌتكاليفٌاملوظفني
 254.0 11 8.6 893.2 360.8 10ٌسائرٌتكاليفٌالعاملني

(36.3) (769.0 1) 871.7 4ٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني  3 102.7 
 388.6 47 0.0 5.2 383.4 47 المجموع

 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة -زاي

41- ٌ ٌعام ٌميزانية 2021ٌٌتبلغ ٌمبلغا ٌمقداره ٌاحملكمة ٌلقلم ٌيورو مليون 75.9املقرتحة ٌالٌ، ٌإهنا أي
ٌ.يورو مليون 75.9املعتمدةٌالبالغة2020ٌٌالقياسٌإىلٌميزانيةٌعامٌب المئة( في 0)ٌأيٌتغيٌُّنطويٌعلىٌت
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 ٌالزيادات2021ٌنيٌسببانٌرئيسيانٌللزيادةٌيفٌاملتطلباتٌيفٌقلمٌاحملكمةٌفيماٌيصٌعامٌبٌ لقدٌاستٌ  -41
ٌمليونٌيورو(،ٌومواردٌجديدةٌتستلزمهاٌاألنشطةٌ 2.5ٌ)ٌاملوح دتطبي ٌنظامٌاألممٌاملتحدةٌالنامجةٌعنٌالتعاقديةٌ

ٌيفٌقضيتنيٌواملرحلةٌ  ٌباإلجراءاتٌاالبتدائية ٌيتعل  ٌفيما ٌ)زهاءٌٌالقضائية ٌواحدة ٌجديدة ٌيفٌقضية التمهيدية
االحتياجاتٌإىلٌاملوارد،ٌٌاملتوق عٌأنٌتشهدهامليونٌيورو(.ٌوإزاءٌهذهٌالزياداتٌوغيهاٌمنٌاالرتفاعات2.0ٌٌ

ال ٌبقيام ٌعندٌاإلمكانٌبإعادةٌتقييمٌاملقدارٌإىلٌتعويضٌأثرهاٌتعويضا ٌكامٌعلىٌحنوٌفاعلسعىٌقلمٌاحملكمةٌ
وإعمالٌتدابيٌصارمةٌشاملةٌبنطاقهاٌاحملكمة2021ٌٌعٌاالضطالعٌهباٌيفٌعامٌالالزمٌمنٌدعمٌاألنشطةٌاملزمٌ 

ٌ ٌوإمكانية ٌاملرونة ٌوتعزيز ٌاملؤسسي ٌالصمود ٌعلى ٌوالسهر ٌلتقليصٌالتكاليف، ٌب ىنٌٌتعديلمجعاء ٌيف النطاق
سرتشدٌقلمٌاحملكمةٌيفٌذلكٌباخلطةٌاالسرتاتيجيةٌالشاملةٌبنطاقهاٌاحملكمةٌمجعاءٌللفرتةٌاحملكمةٌوعملياتا.ٌوا

ٌوالوفورات2019-2021ٌ ٌالتخفيضات ٌهذه ٌإن ٌذاتا. ٌللفرتة ٌاحملكمة ٌلقلم ٌاالسرتاتيجية ٌواخلطة ،
احملكمةٌأنٌٌمالينيٌيورو،ٌأتاحتٌلقلم4.5ٌهاٌمقدارٌ ٌيقاربقةٌعنٌطري ٌزيادةٌالنجاعة،ٌاليتٌواملكاسبٌاحملقٌ 

ٌكامال ٌالزيادةٌ  2021ٌيفٌالبندينٌاملشارٌإليهماٌأعاله،ٌماٌآتىٌميزانيةٌمقرتحةٌلعامٌٌاإلمجاليةٌيعو ضٌتعويضا 
ٌاملعتمدة.2020ٌميزانيةٌعامٌاالمسيٌقدارٌاملمنٌحيثٌساويٌت

ٌتكونٌضروريةٌ  -42 ٌإالٌعندما ٌت قد م ٌجدا ٌوهيٌال ٌحمدودة ٌاإلضافية ارمةٌصٌضرورةٌ ٌإنٌطلباتٌاملوارد
ٌوأولوياتٌ ٌألغراضٌاالضطالعٌباألنشطةٌاملعهودٌهباٌإىلٌقلمٌاحملكمةٌيفٌإطارٌواليت ٌضمنٌسياقٌافرتاضاتٌ 

هوٌمنٌأجلٌاإلجراءاتٌالقضائيةٌاملطلوبٌمليونٌيورو2.0ٌٌاإلضايفٌالبالغٌٌاملقدارف.2021ٌميزانيةٌعامٌ
ٌٌنتيجةٌ ٌبالتا،ي ٌقضية ٌأجل ٌمن ٌالقانونية ٌاملساعدة ٌصعيد ٌعلى ٌللمتطلباتٌاملزيدة وقضيةٌٌاحلسنمباشرة
ٌ)يٌْوانـْغٌ ٌ(Yekatom)ٌيكاتوم ٌٌ(Ngaïssonaسونا لىٌذلكٌتلزمٌمواردٌإضافيةٌعٌةٌ عالٌو.ٌٌوعبدٌالرمحنوقضية

ٌٌللنهوضٌبأود ٌعام ٌحماكمتنيٌطيلة ٌيص2021ٌٌاجللساتٌيف ٌفيما ٌسيما ٌاستعمالوال قاعاتٌٌإدارة
احملكمة،ٌوإدالءٌالشهودٌبشهاداتمٌيفٌاحملكمةٌأوٌعنٌبعد،ٌوخدماتٌاللغات،ٌمباٌفيهاٌالرتمجةٌالشفويةٌإىلٌ

ٌالتماشي .ْنغوٌولغةٌاللغةٌالعربيةٌولغةٌالسٌ 
إىلٌحتديدٌأهدافٌداخليةٌمنٌشأهناٌأنٌتزيدٌ -43 رمىٌعلىٌمرٌالزمنٌبإعمالٌسيوراتٌيٌ املرونةٌوسعياٌ 

ٌإىلٌالتوصلٌإىلٌتعزيز ٌتعدٌمنها ٌإمكانية ٌلقلمٌيفٌٌز يدٌ يلٌمقدارٌاملواردٌونطاقٌالعمليات، ٌاملقرتحة امليزانية
املئة.ٌوسيستغلٌٌيف12ٌيفٌاملئةٌإىل10ٌٌلٌشغورٌالوظائفٌاملعمولٌب ٌفي ٌمنٌمعدٌ 2021ٌاحملكمةٌلعامٌ
مةٌلتوفيٌالشواغرٌاحلاليةٌواملستجدةٌبغيةٌتصميمٌسبلٌأنسبٌوأكثرٌاستداٌحبسبٌاالقتضاء،قلمٌاحملكمة،ٌ

ٌ ٌمع ٌيتواف  ٌالعملياتٌعلىٌحنو ٌالٌواقعاخلدماتٌوإجراء ٌتواجه العمل ٌٌذي ٌقلمٌاحملكمة. وكذلكٌأخذ
سيماٌفيماٌيتعل ٌبالسفر،ٌميكنٌأنٌٌ،ٌوال2020يفٌعامٌٌالقائمةاحملكمةٌيفٌإطارٌختطيط ٌحبقيقةٌأنٌالقيودٌ

ٌ ٌيفٌعام ٌختفيضات2021ٌتظلٌذاتٌأثر ٌطب   ٌاحملكمة ٌقلم ٌفإن ٌوعلي  ٌوتكاليفٌ. يفٌتكاليفٌالسفر
سيماٌٌ.ٌوط ب قتٌختفيضاتٌمماثلةٌعلىٌالعملياتٌاجملراةٌضمنٌالبلدان،ٌوالتشملٌشىتٌالوحداتٌالتدريب

فيماٌيصٌدعمٌالبعثاتٌوإدالءٌالشهودٌبإفاداتم،ٌوخ ط طٌلزيادةٌاالستعانةٌباإلدالءٌبالشهاداتٌبواسطةٌ
ٌكماٌحٌ 2021فيماٌيصٌعامٌديويةٌيالروابطٌالف ق قتٌختفيضاتٌأخرىٌبإرجاءٌعددٌمنٌحتسيناتٌالب ىنٌ.

ٌ.طريةٌويفٌاملقر،ٌيفٌاملكاتبٌالقٌ طٌهلااألساسيةٌاملخطٌ 
يفضٌمقدارٌميزانيت ٌالربناجمية2018ٌٌانفكٌمنذٌعامٌٌومنٌاجلديرٌباملالحظةٌأنٌقلمٌاحملكمةٌما -44

ٌ ٌلعام ٌاملقرتحة ٌميزانيت  ٌمقدار ٌميٌزٌغدا2021ٌوأن ٌمقدار ٌمن ٌأدىن ٌانيت  ٌلعام 2017ٌاملعتمدة
ٌمليونٌيورو.76.63ٌٌالبالغ
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 :البرنامج الرئيسي الثالث
 قلم المحكمة

ٌامليزانيةٌاملعتمدةٌ
2020ٌلعامٌ

ٌاليوروات(ٌ)بآالف

ٌيفٌاملوارد ٌامليزانيةٌاملقرتحةٌالتغي 
2021ٌلعامٌٌ

ٌاليوروات(ٌ)بآالف
مقدارهٌ
ٌنسبت ٌاملئويةٌاليورواتٌبآالف

 321.9 47 1.1 503.5 818.4 46ٌتكاليفٌاملوظفني
 364.1 4 9.7 387.5 976.6 3ٌسائرٌتكاليفٌالعاملني

(890.2) 121.9 25ٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني  (3.5)  24 231.7 
 917.7 75 0.0 0.8 916.9 75 المجموع

 البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف -حاء

مقدارهٌٌالرابعاملقرتحةٌللربنامجٌالرئيسي2021ٌٌٌتبلغٌميزانيةٌعام -45 ،ٌينطويٌيورو مليون 2.84مبلغاٌ 
ٌ ٌاخنفاض ٌٌصافٌ على ٌعامٌٌ(في المئة 14.5 نسبت ٌو)ٌألف يورو 479.7مقداره ٌميزانية بالقياسٌإىل

إىلٌعددٌمنٌالتكاليفٌغيٌاملتكر رةٌاملهيأٌلسدهاٌيفٌإنٌهذاٌاالاملعتمدة.2020ٌٌ إطارٌخنفاضٌيعزىٌرئيسياٌ 
ٌ ٌعام ٌٌو2020ميزانية ٌالعام ٌاملد عي ٌانتخاب ٌبلجنة ٌاملرتبطة ٌالتكاليف ٌمنها ٌخرباءٌب، ٌجيريها ٌاليت املراجعة

بالفائضٌالنقديٌلعامٌمستقلون،ٌاليتٌس دٌ  منٌٌق قتٌبعضٌالوفوراتحٌ وإضافة ٌإىلٌذلكٌٌ.2017تٌاستثنائياٌ 
ٌتعديالتٌ ٌمثلٌإجراء ٌمنٌالتدابي، واردٌمنٌاملوظفنيٌبغيةٌسدٌاالحتياجاتٌعلىٌاملجديدةٌخاللٌتشكيلة

ٌالعملٌالتآزري.ٌومفاعيلالفعليةٌلألمانةٌعلىٌحنوٌتـ توخىٌب ٌاملرونةٌاملقرتنةٌمبراعاةٌاعتباراتٌالنجاعةٌ
 

 :لبرنامج الرئيسي الرابعا
ٌأمانة جمعية الدول األطراف

امليزانيةٌاملعتمدةٌٌ
2020ٌلعامٌ

ٌ)بآالفٌاليوروات(

ٌيفٌاملوارد امليزانيةٌاملقرتحةٌلعامٌٌالتغي 
2021ٌ
ٌاليوروات(ٌ)بآالف

مقدارهٌ
ٌنسبت ٌاملئويةٌاليورواتٌبآالف

 217.4 1 18.1 186.9 030.5 1ٌتكاليفٌاملوظفني
 693.8 17.5 103.5 590.3ٌسائرٌتكاليفٌالعاملني

(770.1) 695.9 1ٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني  (45.4)  925.8 
(479.7) 316.7 3 المجموع  (14.5)  2 837.0 

 البرنامج الرئيسي الخامس: المباني -طاء

ميزانيةٌٌبالقياسٌإىلتغييٌٌعلىللربنامجٌالرئيسيٌاخلامسٌاملقرتحة2021ٌٌعامٌميزانيةٌٌالٌتنطوي -46
لصيانةٌالوقائيةٌسدٌتكاليفٌالٌاملعنيةٌوتلزمٌاالعتمادات.ٌألف يورو 2.270البالغةٌاملعتمدة2020ٌٌعامٌ

املندرجةٌٌاملستبد الت)ٌاملفيدهنايةٌعمرهاٌٌبلغتاليتٌٌاملبىنٌعناصراستبدالٌتكاليفٌالتصحيحيةٌٌوالصيانةٌٌو
ٌي قتـ ر حٌرأسٌاملال(.ٌيفٌعدادٌ ٌمؤشرٌاألسعارٌٌاستيعابٌ هوٌيفٌالواقعٌختفيضٌألن ٌيشملٌإنٌما يفٌزيادة

ٌاملراف ٌيفٌهولنداٌقطاع ٌتبلغٌعاملتوقٌ ٌإدارة 2.5ٌٌٌتهانسبٌأن ٌاملئة. ٌالتخفيضٌمنٌخاللٌٌنف ذوسييف هذا
،ٌدونٌغيهاٌوشيكالٌاالهنيارعالماتٌٌتظهرٌعليهابالفعلٌأوٌٌاهنارتاليتٌٌاهلش ةاستبدالٌالعناصرٌٌمواصلة

ٌ.منٌالعناصر
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 البرنامج الرئيسي الخامس:
 المباني

ٌامليزانيةٌاملعتمدةٌ
2020ٌلعامٌ

ٌاليوروات(ٌ)بآالف

ٌيفٌاملوارد ٌامليزانيةٌاملقرتحةٌٌالتغي 
2021ٌلعامٌ

ٌاليوروات(ٌ)بآالف
مقدارهٌ
ٌنسبت ٌاملئويةٌاليورواتٌبآالف

 - - - -ٌتكاليفٌاملوظفني
 - - - -ٌسائرٌتكاليفٌالعاملني

 270.0 2 - - 270.0 2ٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني
 270.0 2 - - 270.0 2 المجموع

 االستئماني للمجني عليهمالبرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق  -ياء

47- ٌ ٌعام ٌميزانية ٌمقداره2021ٌٌتبلغ ٌمبلغا  ٌعليهم ٌللمجين ٌاالستئماين ٌللصندوق املقرتحة
ٌيورو ماليين 3.23 ٌأي ٌتٌاهنإ، ٌساوي ٌحيث ٌامن ٌملقدار ٌاالمسي ٌعام ٌالبالغ2020ٌميزانية ٌةاملعتمدة
ٌالزيادةيورو ماليين 3.23 ٌيستوعب ٌاملقرتح ٌاملبلغ ٌإن .ٌٌ ٌاملتحدة ٌاألمم ٌنظام ٌبتطبي  .ٌاملوح داملتصلة

دٌأيٌزيادةٌوالٌجتسٌ ٌاملوح دبتطبي ٌنظامٌاألممٌاملتحدةٌٌاٌ الزيادةٌيفٌاملواردٌمنٌاملوظفنيٌفهيٌمتصلةٌقصريٌأما
ٌيفٌمالكٌاملوظفني.

48- ٌ ٌعام ٌميزانية ٌإعداد 2021ٌٌعند ٌاملقرتحة ٌالربناجمية ٌعليهمٌعاود ٌللمجين ٌاالستئماين الصندوق
ٌ منٌوظائفٌاملساعدةٌاملؤقتةٌالعامةٌاألخذ  ٌمنٌيشغلٌعدداٌ  ٌتوظيف  ٌمنٌأرجأٌر ةٌفالـم قٌ خبيارٌإرجاء  توظيف 
خمف فاٌ ،2021ٌبغيةٌاحلدٌمنٌنسبةٌمنوٌامليزانيةٌيفٌعام2021ٌٌحىتٌهنايةٌعامٌبعضٌهذهٌالوظائفٌيشغلٌ

ٌدة.املا،يٌللزيادةٌيفٌتكاليفٌاملوظفنيٌاملعتاٌاألثرٌ ٌيفٌالوقتٌذات 
ويظلٌالصندوقٌاالستئماينٌللمجينٌعليهمٌيت بعٌهنجا ٌمنائطيا ٌمستندا ٌإىلٌعملٌاألفرقةٌيفٌتنميةٌ -49

القدرةٌاالشتغاليةٌالالزمةٌملواكبةٌاملمارساتٌاملتطورةٌعلىٌصعيدٌالتنفيذٌفيماٌيتعل ٌبكلتاٌاملهمتنيٌاملنوطتنيٌ
ٌم ٌالصندوقٌاملعنيةٌباحلاالتٌ)تنفيذٌب ٌيفٌإطارٌواليت .ٌوي ستنارٌيفٌحتديدٌاملتطلباتٌالدنيا نٌقدرةٌأفرقة

األوامرٌجبربٌاألضرارٌوتقدميٌاملساعدة(ٌباألسيقةٌاالشتغاليةٌومدىٌتعقيدٌماٌيصدرٌعنٌاحملكمةٌمنٌاألوامرٌ
ٌلبتٌيفٌاستحقاقهمٌللتعويضات.لجبربٌاألضرار،ٌوباحتمالٌلزومٌمتييزٌاجملينٌعليهمٌوفحصهمٌ

املعينٌبالقضاياٌعلىٌوج ٌالتحديدٌجتاوبٌالصندوقٌواإلداري(ٌانوينٌالق)ويفٌاملقرٌي ْضم نٌاملالكٌ -51
االستئماينٌللمجينٌعليهمٌخاللٌإجراءاتٌجربٌاألضرارٌاملختلفةٌواملتزامنةٌيفٌأربعٌقضايا،ٌومراقبةٌاجلودة،ٌ

ٌاألضرار.ٌٌاجملينٌعليهمٌوطيلةٌعمليةٌتنفيذٌاألوامرٌجبربٌمتييزعمليةٌٌأثناءوتدبرٌالسيورات،ٌوالتوجي ٌالتقين،ٌ
ٌتٌ  ستدامٌقدراتٌأساسيةٌعامةٌيفٌجماالتٌإيداعٌالوثائ ٌالقانونيةٌواإلبالغ،ٌوالشراء،ٌودعمٌالربامج،ٌكما

ٌللعيان.ٌواإلبرازمجعٌاألموال،ٌٌوٌ،تقييمالرصدٌٌوالٌو

 البرنامج الرئيسي السادس:
 أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم

امليزانيةٌاملعتمدةٌ
2020ٌلعامٌ

ٌاليوروات()بآالفٌ

ٌيفٌاملوارد امليزانيةٌاملقرتحةٌٌالتغي 
2021ٌلعامٌ

ٌ)بآالفٌاليوروات(
مقدارهٌ
ٌنسبت ٌاملئويةٌاليورواتٌبآالف

  191.1 1   6.9   77.4   113.7 1 ٌتكاليفٌاملوظفني
  722.4 1   9.5  149.1  573.3 1 ٌسائرٌتكاليفٌالعاملنيٌ
(226.5)   539.1 ٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملنيٌ   (42.0)   312.6  
  226.1 3  - -  226.1 3  المجموع 
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 قرض الدولة المضيفة -مشروع المباني الدائمة : 2-البرنامج الرئيسي السابع -افك

مقداره2ٌٌ-املقرتحةٌللربنامجٌالرئيسيٌالسابع2021ٌتبلغٌميزانيةٌعامٌ -51 ،ٌماليين يورو 3.59مبلغاٌ 
تدبرٌدفعٌالفائدة2ٌٌ-.ٌوجيريٌيفٌإطارٌالربنامجٌالرئيسيٌالسابع2020يساويٌمبلغ ٌميزانيت ٌاملعتمدةٌلعامٌ

للدولةٌاملضيفةٌيفٌاألجلٌاحملد دٌ)أيٌيفٌأجلٌأقصاهٌٌجيبٌاستالمهاٌودفعهاعلىٌقرضٌالدولةٌاملضيفة،ٌاليتٌ
ٌتقوميية( ٌكلٌسنة ٌتسديد(8)األولٌمنٌشباط/فربايرٌمن مبلغٌالقرضٌبعدٌفسخٌعقدٌاستئجارٌٌ.ٌوقدٌبدأ

إنٌماٌسي دفعٌتسديدا ٌللقرضٌوللفائدةٌاملستحقةٌعنٌالفرتةٌٌ.2016حزيران/يونيو30ٌٌاملباينٌاملؤقتةٌيفٌ
سيستح ٌدفع ٌيفٌأجلٌأقصاه2020ٌٌكانونٌاألول/ديسمرب31ٌٌٌكانونٌالثاين/ينايرٌحىت1ٌٌمنٌاملمتدةٌ

ٌ.2021شباط/فرباير1ٌٌ
 : 2-ابعالبرنامج الرئيسي الس

قرض الدولة  -مشروع المباني الدائمة 
ٌالمضيفة

امليزانيةٌاملعتمدةٌ
2020ٌلعامٌ

ٌ)بآالفٌاليوروات(

ٌيفٌاملوارد ٌامليزانيةٌاملقرتحةٌٌالتغي 
2021ٌلعامٌ

ٌاليوروات( )بآالف
مقدارهٌ
ٌنسبت ٌاملئويةٌاليوروات بآالف

 - - - -ٌتكاليفٌاملوظفني
 - - - -ٌسائرٌتكاليفٌالعاملني

 - - - -ٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني
 585.1 3 - - 585.1 3ٌماٌيصٌقرضٌالدولةٌاملضيفة

 585.1 3 - - 585.1 3 المجموع

 : آلية الرقابة المستقلة5-البرنامج الرئيسي السابع -الم

مقداره2021ٌٌتبلغٌميزانيةٌعامٌ -52 ،ٌينطويٌألف يورو 739.5املقرتحةٌنآليةٌالرقابةٌاملستقلةٌمبلغاٌ 
ٌ ٌمقدارها ٌزيادة ٌألف يورو 34.8على ٌفي المئة 4.9ٌونسبتها، ٌعام ٌميزانية ٌإىل ٌبالقياس ،2020ٌ

ٌ ٌالبالغة ٌٌآالف704.7ٌاملعتمدة ٌوفقاٌ ليورو. ٌاملستقلة ٌالرقابة ٌآلية ٌالثامنة ٌيفٌدورتا ٌأنشأتٌاجلمعية قد
ٌ 4ٌ)112للمادة ٌوفعالة ٌمستقلة ٌرقابة ٌاألساسيٌلتهيئة ٌروما ٌمنٌنظام ٌللمحكمة( بإجراءٌوذلكٌٌوجمدية

إىلٌتطبي ٌنظامٌاألممٌاملتحدةٌٌاٌ إنٌالزيادةٌتعزىٌقصري.ٌعملياتٌحتقي ٌوعملياتٌتقييمٌوعملياتٌتفتيش
ٌٌاملوح د ٌزهاء ٌتكاليف  ٌتبلغ ٌاستٌ 46.4ٌالذي ٌما ٌيورو، ٌاملستطاعألف ٌبقدر ٌحتقي ٌٌوع ب ٌخالل من

ٌختفيضاتٌيفٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني.

 :5-امج الرئيسي السابعالبرن
ٌآلية الرقابة المستقلة

ٌامليزانيةٌاملعتمدةٌ
2020ٌلعامٌ

ٌ)بآالفٌاليوروات(

ٌيفٌاملوارد ٌامليزانيةٌاملقرتحةٌٌالتغي 
2021ٌلعامٌ

ٌاليوروات(ٌ)بآالف
مقدارهٌ
ٌنسبت ٌاملئويةٌاليورواتٌبآالف

 526.4 7.2 35.5 490.9ٌتكاليفٌاملوظفني
 158.0 7.4 10.9 147.1ٌسائرٌتكاليفٌالعاملني

(11.6) 66.7ٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني  (17.4)  55.1 
 739.5 4.9 34.8 704.7 المجموع

                                                           
،ٌالفقرة2009ٌآذار/مارس23ٌٌٌاالتفاقٌاملربمٌبنيٌدولةٌهولنداٌ)وزارةٌالشؤونٌاخلارجية(ٌواحملكمةٌاجلنائيةٌالدوليةٌبشأنٌالقرض،ٌاملؤرخٌبـٌ(8)

6-1.ٌ
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 : مكتب المراجعة الداخلية6-البرنامج الرئيسي السابع -ميم

53- ٌ ٌعام ٌميزانية 2021ٌٌتبلغ ٌمقداره ٌمبلغا  ٌالداخلية ٌاملراجعة ٌملكتب ،ٌألف يورو 756.5املقرتحة
،ٌبالقياسٌإىلٌميزانيت ٌاملعتمدةٌلعامٌفي المئة 4.9ٌونسبتها،ٌألف يورو 35.3ينطويٌعلىٌزيادةٌمقدارهاٌ

احملكمةٌأهدافٌهلذاٌاملكتبٌاإلسهامٌيفٌحتقي ٌٌألفٌيورو.ٌوستتيحٌاملواردٌاملطلوبة721.2ٌالبالغة2020ٌٌ
احلوكمة،ٌوأطرٌالرقابةٌالداخلية،ٌٌواجاعةٌ ٌفعاليةٌ ٌإىلاالشتغاليةٌبتهيئةٌماٌيطمئنٌاإلدارةٌٌهاأهدافاالسرتاتيجيةٌٌو

إنٌعمليات(ٌوأعمالٌإسداءٌاملشورة.ٌٌتسعوتدبرٌاملخاطرٌعنٌطري ٌإجراءٌعملياتٌالتدقي ٌ)ماٌالٌيقلٌعنٌ
إىلٌتطبي ٌنظامٌاألممٌاملتحدةٌ الذيٌيفضيٌإىلٌزيادةٌيفٌرواتبٌاملوظفنيٌمقدارهاٌٌاملوح دالزيادةٌتعزىٌرئيسياٌ 

بتحقي ٌختفيضاتٌيفٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني.ٌألف54.9ٌ ٌيورو،ٌع و ضتٌجزئياٌ 

 :6-البرنامج الرئيسي السابع
 مكتب المراجعة الداخلية

امليزانيةٌاملعتمدةٌ
2020ٌٌلعام

ٌاليوروات(ٌ)بآالف

ٌيفٌاملوارد امليزانيةٌاملقرتحةٌٌالتغي 
2021ٌٌلعام

ٌاليوروات(ٌ)بآالف
مقدارهٌ
ٌنسبت ٌاملئويةٌاليورواتٌبآالف

 583.3 8.1 43.5 539.8ٌتكاليفٌاملوظفني
 133.5 9.3 11.4 122.1ٌسائرٌتكاليفٌالعاملني

(19.6) 59.3ٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني  (33.1)  39.7 
 756.5 4.9 35.3 721.2 المجموع

____________ 
 


