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ميزانية عام  2021البرنامجية المقترحة
للمحكمة الجنائية الدولية
الملخَّص العام

ألف-

لمحة عامة عن ميزانية عام  2021البرنامجية المقترحة
 -1لقدٌأعدتٌاحملكمةٌاجلنائيةٌالدوليةٌ("احملكمة")ٌميزانيتهاٌالربناجميةٌاملقرتحةٌلعامٌٌ2021واضعةٌٌيفٌ
اعتبارهاٌالظروفٌاالستثنائيةٌاملتمثلةٌيفٌجائحةٌكوفيدٌ19-وأثرهاٌعلىٌاالقتصادٌالعامليٌ.إنٌهذهٌاألوقاتٌٌ
غيٌ ٌاملألوفةٌ ٌالصعوبةٌ ٌمتثٌل ٌمٌـحٌكٌا ٌيٌترب ٌب ٌصمودٌ ٌمنظوماتٌ ٌوبىن ٌاملنظمات ٌواملؤسسات ٌيف ٌمجيع ٌأحناءٌ
العاملٌ،مباٌفيهاٌاحملكمةٌ،وقدرتٌاٌعلىٌالتكيُّفٌ.وعلىٌالرغمٌمنٌالقيودٌاليتٌتنطويٌعليهاٌالتدابيٌذاتٌ
الصلةٌاليتٌاختذتاٌاحلكوماتٌ،تدبٌرتٌاحملكمةٌأمرٌ ٌاستدامةٌإنتاجيتهاٌالعاليةٌطيلةٌفرتةٌاألزمةٌمنٌخاللٌ
مسارعتها ٌإىل ٌإجراء ٌتكييفات ٌيف ٌعملهاٌٌ ،واختاذها ٌتدابي ٌابتكاريةٌٌ ،واعتمادها ٌعلى ٌقوةٌ ٌالعاملني ٌفيهاٌ
وتفانيهمٌيفٌالعملٌ .
 -2لقدٌعززتٌهذهٌالظروفٌحرصٌاحملكمةٌعلىٌتقدميٌميزانيةٌمقرتحةٌلعامٌٌ 2021تتسمٌبأقصىٌ
درجةٌممكنةٌمنٌالتقتي .فاحملكمةٌتقرتحٌميزانيةٌجمموعهاٌ 148.5مليون يوروٌ،تنطويٌعلىٌاخنفاضٌفيماٌ
يصٌعامٌٌ2021مقدارهٌ 0.7مليون يوروٌ،ونسبت ٌ 0.5-في المئةٌ،بالقياسٌإىلٌميزانيةٌعامٌٌ2020
املعتمدةٌ.وتيئ ٌامليزانيةٌاملقرتحةٌلسدٌتكاليفٌمنهاٌتكاليفٌعملياتٌالتدارسٌاألو،يٌ،وعملياتٌالتحقي ٌ
وأنشطة ٌاملقاضاةٌ ،واحملاكماتٌ ،ومحاية ٌالشهودٌ ،وخدمات ٌاللغاتٌ ،واملساعدة ٌالقانونيةٌ ،وتعويض ٌاجملينٌ
عليهمٌومساعدتمٌعلىٌحنوٌحقيقيٌفعالٌ ،وإدارة ٌخمتلفٌمراف ٌاحملكمةٌ.ومنٌاجلديرٌباملالحظةٌأن ٌمبلغٌ
ميزانيةٌاحملكمةٌاملقرتحةٌلعامٌٌ2021يظلٌمقارباٌملبلغٌميزانيةٌعامٌٌ2020املعتمدةٌبالنظرٌإىلٌقرارٌمجعيةٌ

* وثيقةٌٌمٌعادٌٌإصدارهاٌألسبابٌتقنيةٌ .
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الدولٌاألطرافٌ("اجلمعية")ٌالقاضيٌبتمويلٌماٌمقدارهٌٌ479.7ألفٌيوروٌيفٌإطارٌميزانيةٌعامٌٌ2020
الربناجميةٌاملقرتحةٌمنٌالفائضٌالنقديٌلعامٌٌ .2017
 -3فمستوىٌميزانيةٌاحملكمةٌاملقرتحةٌلعامٌٌ 2021يأيتٌنتيجة ٌمتعمدة ٌحلرصٌشىتٌوحداتٌاحملكمةٌ
القويٌعلىٌتفهمٌالوضعٌالناجمٌعن ٌالضغوطٌاالقتصاديةٌاليتٌيواجههاٌاجملتمعٌالدو،يٌمنٌجراءٌاجلائحةٌ
العامليةٌ،والعملٌيفٌالوقتٌنفس ٌإلقامةٌالتوازنٌمعٌلزومٌمواصلةٌإعادةٌتأكيدٌالغرضٌاملنشودٌمنٌنظامٌروماٌ
األساسيٌواستدامةٌتوفيٌمقدارٌاحلدٌاألدىنٌمنٌاملواردٌالالزمةٌللتكفلٌبإجراءٌعملياتٌاحملكمةٌاألساسيةٌ
يفٌعامٌٌ2021واحلفاظٌعلىٌقدرتاٌعلىٌالنهوضٌباملهامٌالكبيةٌاملنوطةٌهباٌ .
 -4وإذٌتقدمٌاحملكمةٌميزانيةٌلعامٌٌ 2021يقاربٌمبلغهاٌمبلغٌميزانيةٌعامٌٌ 2020املعتمدةٌفهيٌقدٌ
حددت ٌتدابيٌشىتٌيتيحٌاختاذها ٌحتقي ٌ ٌختفيضاتٌووفوراتٌبغيةٌاحلدٌمنٌأثرٌالزياداتٌالتعاقديةٌالنامجةٌ
عن ٌتطبي ٌنظام ٌاألمم ٌاملتحدة ٌاملوحد ٌ(ٌ6.4ماليني ٌيورو)ٌٌ ،وأثر ٌاملتطلبات ٌاجلديدة ٌاخلاصة ٌبأنشطةٌ
قضائيةٌمتعلقة ٌباإلجراءاتٌاالبتدائيةٌيفٌقضيتنيٌواإلجراءاتٌالتمهيديةٌيفٌقضيةٌواحدةٌجديدةٌ،ملٌتكنٌ
قدٌهيئٌهلاٌفيماٌيصٌعامٌ(ٌ2020زهاءٌٌ2.0مليونٌيورو)ٌ .
 -5وقدٌعوضتٌالزيادةٌالنامجةٌعن ٌذلكٌتعويضا ٌكامال ٌمنٌخاللٌإعمالٌتدابيٌصارمةٌعلىٌنطاقٌ
احملكمة ٌمجعاء ٌمن ٌأجل ٌتقليص ٌالتكاليفٌ ،وضمان ٌالصمود ٌاملؤسسيٌ ،وتعزيز ٌاملرونة ٌوإمكانية ٌتعديلٌ
النطاقٌيفٌبىنٌاحملكمةٌوعملياتاٌٌ.ويفٌهذهٌاالعتباراتٌاالسرتاتيجيةٌاليتٌتكتنفهاٌاملصاعبٌ،اس ٌرتشدٌيفٌ
املقامٌاألولٌواألهم ٌباخلطةٌاالسرتاتيجيةٌالشاملةٌبنطاقهاٌاحملكمةٌمجعاء ٌللفرتةٌٌ،2021-2019مكملةٌ
باخلطتني ٌاالسرتاتيجيتني ٌاخلاصتني ٌعلى ٌوج ٌالتحديد ٌمبكتب ٌاملدعي ٌالعام ٌوقلم ٌاحملكمة ٌللفرتة ٌذاتاٌ.
ٌوسيضمنٌهذاٌالنهجٌاستعمالٌمواردٌاحملكمةٌعلىٌأفضلٌوج ٌ،كماٌيؤكدٌيفٌاخلطةٌاالسرتاتيجيةٌالشاملةٌ
بنطاقهاٌاحملكمةٌمجعاءٌ .
 -6إنٌالواقعٌالقائمٌحاليا ٌعلىٌنطاقٌالعاملٌيهيئٌللمحكمةٌفرصةٌتقييمٌمدىٌمناسبةٌبعضٌبناهاٌ
وطرائ ٌعملهاٌللبيئةٌاجلديدةٌ.وعلىٌالعمومٌيتعنيٌ ٌعلىٌاحملكمةٌانآنٌأكثرٌمنٌأيٌوقتٌمضىٌاحلفاظٌ
على ٌقدراتا ٌاملت ٌوفرة ٌمن ٌأجل ٌاملستقبلٌ ،قدراتا ٌاليت ٌاستثمرت ٌفيهاٌالدولٌ ٌعلى ٌامتداد ٌسنوات ٌعديدةٌ،
وأتاحت ٌللمؤسسة ٌالصمود ٌوالقدرة ٌعلى ٌالتكيُّف ٌأمام ٌالتحديات ٌاجلديدة ٌاليت ٌمل ٌيسب ٌهلا ٌمثيلٌ
واملتطلباتٌالدائمةٌالتزايدٌفيماٌيتعل ٌمبهامهاٌوأنشطتهاٌ.ويتوخىٌأنٌيضمنٌبعضٌالتدابيٌاليتٌأٌ ْعملتٌيفٌ
إعدادٌميزانيةٌعامٌٌ 2021املزيدٌ ٌمنٌالصمودٌعنٌطري ٌاستبانةٌاجملاالتٌاليتٌميكنٌفيهاٌاألخذٌمبنحىٌ
يكونٌأكثرٌ ٌمرونة ٌوإتاحة ٌإلمكانية ٌتعديل ٌالنطاقٌ.وميكنٌمنٌانآنٌرؤيةٌبعضٌالعالماتٌالدالةٌعلىٌهذاٌ
النهجٌيفٌميزانيةٌعامٌٌ 2021الربناجميةٌاملقرتحةٌ،ألنٌاحملكمةٌاختذتٌقراراتٌاسرتاتيجيةٌهلاٌتبعاتٌتتعل ٌ
بالسياساتٌلفرتةٌتشملٌجزءاٌمنٌالسنةٌالتاليةٌ،وحدٌدتٌغاياتٌستهيئٌفرصاٌإلعادةٌتقييمٌبعضٌالنماذجٌ
والسيوراتٌاملعمولٌهباٌفيهاٌ .

باء-

األولويات االستراتيجية الرفيعة لميزانية عام 2021
 -7حددٌكبارٌمسؤو،يٌاحملكمةٌ،عنٌطري ٌجملسٌالتنسي ٌ،عدداٌمنٌاألولوياتٌاالسرتاتيجيةٌألنشطةٌ
احملكمة ٌيف ٌعامٌٌ .2021ومن ٌاملهم ٌالتنوي ٌإىلٌأن ٌهذه ٌاألولويات ٌواألنشطة ٌجتسد ٌما ٌميكن ٌإىل ٌحدٌ
معقولٌترقُّب ٌفيماٌيصٌعامٌٌ2021وقتٌإعدادٌهذهٌالوثيقةٌ،وبالنظرٌإىلٌجائحةٌكوفيدٌ،19-وقدٌتتأثرٌ
الحقاٌبواقعٌعملٌاحملكمةٌيفٌاجملالٌالقضائيٌوجمالٌاملقاضاةٌ .
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 -8إن ٌكبار ٌمسؤو،ي ٌاحملكمةٌ ،إذ ٌصاغوا ٌهذه ٌاألولويات ٌعلى ٌصعيد ٌامليزانية ٌومسبٌبات ٌالتكاليفٌ
الرئيسية ٌيف ٌإطارهاٌ ،اعتمدوا ٌعلى ٌاخلطة ٌاالسرتاتيجية ٌالشاملة ٌبنطاقها ٌاحملكمة ٌمجعاء ٌللفرتة ٌ-2019
ٌ 2021واألهدافٌاالسرتاتيجيةٌاملبيٌنة ٌفيهاٌباعتبارها ٌمبادئٌإرشاديةٌيفٌعملهمٌالدؤوبٌلتقدميٌميزانيةٌ
تتسمٌبأقصىٌدرجةٌممكنةٌمنٌالتقتي .ومتثلٌهذهٌاألهداف ٌاالسرتاتيجيةٌحجرٌالزاويةٌيفٌهنجٌاحملكمةٌيفٌ
جمالٌالتخطيطٌوهيٌتٌ ٌظْهٌرٌعلىٌحنوٌبارزٌيفٌالتخطيطٌمليزانيتهاٌلعامٌٌ.2021وتكملٌاخلطةٌاالسرتاتيجيةٌ
الشاملةٌبنطاقهاٌاحملكمةٌمجعاءٌخبطتنيٌاس ٌرتاتيجيتنيٌمنفصلتنيٌللفرتةٌذاتاٌخاصتنيٌمبكتبٌاملدعيٌالعامٌ
وقلمٌاحملكمةٌ .
ٌ -9ويتمثٌلٌهدفٌاحملكمةٌالذيٌيعلوٌعلىٌغيهٌمنٌاألهدافٌيفٌالتوصلٌإىلٌمنظومةٌللعدالةٌاجلنائيةٌ
الدوليةٌتتسمٌبالفعاليةٌوالنجاعةٌوالطابعٌالعامليٌ،مبوجبٌنظامٌروماٌاألساسيٌ،جترىٌيفٌنطاقهاٌعملياتٌ
حتقي ٌوحماكماتٌعادلةٌوسريعةٌعندماٌتكونٌالسلطاتٌالوطنيةٌغيٌقادرةٌعلىٌفعلٌذلكٌأوٌغيٌراغبةٌيفٌ
فعل ٌ.ولذلكٌصاغتٌاحملكمةٌأهدافها ٌاالسرتاتيجيةٌيفٌثالثةٌجماالتٌرئيسيةٌتشملٌمجيعٌأنشطةٌاحملكمةٌ
وتتجسدٌيفٌاخلطةٌاالسرتاتيجيةٌلكلٌمنٌأجهزتاٌ.واجملاالتٌالثالثةٌاملعنيةٌهي ٌ
ٌ(أ)

أداءٌاألنشطةٌالقضائيةٌوأعمالٌاملقاضاة؛ ٌ

ٌ(ب)

التعاونٌوالتكامل؛ ٌ

ٌ(ج)

األداءٌاملؤسسيٌ .

 -11إنٌاخلطةٌاالسرتاتيجيةٌ،إضافة ٌإىلٌتيئتهاٌمسارا ٌواضحا ٌملضيٌاحملكمةٌقدما ٌفيماٌيتعل ٌبرسالتهاٌ
ورؤيتهاٌوأهدافهاٌاحملدٌدةٌالطابعٌ،تيئٌأيضاٌإطاراٌللتنفيذٌ.ويشددٌفيهاٌعلىٌأمهيةٌقياسٌاألداءٌمعٌاإلحلاحٌ
علىٌاالرتباطٌبنيٌالتخطيطٌاالسرتاتيجيٌ،وتدبرٌاملخاطرٌٌ،والتخطيطٌعلىٌصعيدٌامليزانيةٌ.ويفٌهذاٌالسياقٌ
حدٌدتٌاحملكمةٌأولوياتٌالعملٌالتاليةٌالبيان ٌ
-1

تنفيذ ودعم اإلجراءات القضائية المتسمة بالعدالة والسرعة
 -11يظل ٌتنفيذ ٌاإلجراءات ٌالتمهيدية ٌٌواإلجراءات ٌاالبتدائية ٌوإجراءات ٌاالستئناف ٌاملتسمة ٌبالعدالةٌ
والسرعةٌأمامٌالدوائرٌميثٌلٌجانباٌأساسياٌمنٌاملهامٌاملنوطةٌباحملكمةٌيفٌإطارٌواليتهاٌ .
 -12إن ٌإجراءات ٌاحملكمة ٌمعقدة ٌعلى ٌحنو ٌاستثنائي ٌمن ٌحيث ٌالقضايا ٌاملعروضة ٌعليها ٌوالقواعدٌ
اإلجرائيةٌالواجبٌاتباعهاٌ،قياسا ٌإىلٌمعظمٌاإلجراءاتٌالوطنيةٌ.فكبـرٌ ٌعددٌ ٌالشهودٌوحجمٌ ٌاألدلةٌوكثرةٌٌ
اللغاتٌاملستعملةٌيفٌهذهٌاإلجراءاتٌ،معٌضرورةٌتوفُّرٌاألمنٌيفٌامليدانٌٌوتعاونٌاهليئاتٌالقضائيةٌالوطنيةٌ،
هي ٌأمور ٌجتعل ٌاحملاكمات ٌتستلزم ٌقدرا ٌباهظا ٌمن ٌاملوارد ٌووقتا ٌغالبا ٌما ٌيكون ٌطويالٌ .وميكن ٌأن ٌتؤثرٌ
حاالت ٌالتأخي ٌيف ٌجانب ٌمن ٌحماكمة ٌواحدة ٌتأث ٌيا ٌمضاعٌفا ٌعلى ٌجوانب ٌأخرى ٌلعمليات ٌاحملكمةٌ
وميزانيتهاٌ ٌ -مثلٌتكاليفٌاالحتجازٌأوٌتكاليفٌالشهودٌ.وعلي ٌفإنٌالنجاعةٌتتسمٌبأمهيةٌحامسةٌ،وتظلٌ
احملكمةٌتعملٌبالٌكللٌلتسريعٌاإلجراءاتٌ،بوسائلٌمنهاٌمثالٌوضعٌالدوائرٌكتيباتٌٌموحدةٌٌملمارساتاٌوعزمٌ
مكتبٌاملدعيٌالعامٌاملستمرٌعلىٌالرتكيزٌعلىٌجعلٌدفوع ٌجاهزةٌللمحاكمةٌأقصىٌجهوزيةٌممكنةٌقبلٌ
عرضهاٌعلىٌالقضاةٌ .
 -13وميكن ٌارتقاب ٌأن ٌيشهد ٌعام ٌٌ 2021دعاوى ٌاستئناف ٌهنائي ٌألحكام ٌوقرارات ٌتصدر ٌيفٌ
ثالثٌقضاياٌ،هيٌقضيةٌانْتاغنْداٌ(ٌ)Ntagandaوقضيةٌاغْبـٌ ٌغْبو ٌ(ٌ)Gbagboوابْلي ٌغودي ٌ(ٌ)Blé Goudé
وقضيةٌأنْغوينٌ(ٌ.)Ongwenكماٌميكنٌأنٌترفعٌدعاوىٌاستئنافٌمتهيديٌيفٌقضاياٌتنظرٌفيهاٌحالياٌالدائرةٌ
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االبتدائيةٌوقضاياٌتنظرٌفيهاٌالدائرةٌالتمهيديةٌ.وعلي ٌفإنٌاحملكمةٌستظلٌتضطلعٌبعبءٌعملٌباهظٌيفٌ
الدرجةٌاالستئنافية.
ٌ -14ويفٌالدرجةٌالتمهيديةٌيتوقعٌأنٌتعتمدٌيفٌهنايةٌعامٌٌ2020التهمٌيفٌقضيةٌعبدٌالرمحنٌ،علىٌأنٌ
يصدرٌالقرارٌذوٌالصلةٌيفٌأوائلٌعامٌٌ.2021وإذاٌاعتمدتٌالتهمٌيفٌهذهٌالقضيةٌفيمكنٌأنٌتبدأٌأعمالٌ
التحضي ٌللمحاكمة ٌيف ٌعام ٌٌ .2021ويتوقع ٌأن ٌتكون ٌقضيتان ٌٌ -مها ٌقضية ٌاحلسن ٌوقضية ٌيكاتومٌ
(ٌ )Yekatomوانـْغٌٌيْسوناٌ(ٌ-ٌ )Ngaïssonaقدٌبلغتا ٌمرحلةٌانعقادٌجلساتٌاحملاكمةٌ،ويٌرتقبٌأنٌيصدر ٌيفٌ
مطلعٌعامٌٌ 2021حكمٌيفٌقضيةٌأنْغوينٌ(ٌ.)Ongwenوقدٌتتأتىٌعنٌهذاٌاحلكمٌأنشطةٌتتعل ٌبالنط ٌ
بالعقوبةٌوجربٌاألضرارٌ .
 -15وسيتعني ٌأنٌميولٌيفٌإطارٌنظامٌاملساعدةٌالقانونيةٌيفٌعامٌٌ 2021عددٌمنٌأفرقةٌالدفاعٌيصلٌ
حىتٌٌ11وعددٌمنٌأفرقةٌاملمثٌلنيٌالقانونينيٌللمجينٌعليهمٌيصلٌحىتٌٌ .9
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االضطالع ،أوليا ،بإجراء ودعم تسع عمليات تحقيق ناشط ،تشتمل على عمليات ميدانية
ٌ -16عمالٌبقرارٌصادرٌعنٌاللجنةٌالتنفيذيةٌملكتبٌاملدعيٌالعامٌ("املكتب")ٌ،يتس ٌمعٌخطةٌاملكتبٌ
االسرتاتيجيةٌوسياست ٌيفٌجمالٌانتقاءٌالقضاياٌوحتديدٌدرجاتٌأولويتهاٌ،سيجريٌاملكتبٌيفٌالشطرٌاألولٌ
من ٌعام ٌٌ 2021على ٌأساس ٌاألولوية ٌتسع ٌعمليات ٌحتقي ٌناشطٌ ،بغية ٌتنجيز ٌاألنشطة ٌاليت ٌشهدتٌ
تأخ ٌياٌٌبسببٌاجلائحةٌاحلاليةٌ.ويهيئٌاملكتبٌإلجراءٌعملياتٌحتقي ٌناشطٌطيلةٌعامٌٌ2021يفٌاحلاالتٌ
السبع ٌالتالية ٌالبيان ٌاحلالة ٌيف ٌأفغانستان ٌ(اخلاضعة ٌحاليا ٌلطلب ٌإحالة ٌمبوجب ٌاملادةٌٌ 18من ٌالنظامٌ
األساسي ٌجتري ٌمعاملت ٌ ،لكنها ٌتستلزم ٌعلى ٌالرغم ٌمن ٌذلك ٌاالضطالعٌ ٌبأنشطة ٌمتابعة)ٌ ،واحلالة ٌيفٌ
بنغالديش/ميامنارٌ،واحلالةٌيفٌبورونديٌ،واحلالةٌيفٌدارفورٌبالسودانٌ،واحلالةٌالثانيةٌيفٌكوتٌديفوارٌ،واحلالةٌ
يفٌليبياٌ،واحلالةٌيفٌما،يٌ.وفيماٌيتعل ٌبعملياتٌالتحقي ٌيفٌمجهوريةٌأفريقياٌالوسطىٌ(القضيةٌأٌيفٌاحلالةٌ
الثانيةٌفيها)ٌوجورجياٌ،يطٌطٌاملكتبٌإلاجازٌمرحلةٌالتحقي ٌيفٌالنصفٌاألولٌمنٌالسنةٌ،ماٌسيفضيٌإماٌ
إىلٌاالضطالعٌبأنشطةٌمتهيديةٌوإما ٌإىلٌإاجاز ٌعملياتٌالتحقي ٌيفٌالنصفٌالثاينٌمنٌعامٌٌ.2021إنٌ
هذاٌاملنحىٌالقائمٌعلىٌتناولٌالقضاياٌعلىٌأساسٌدرجاتٌأولويتهاٌيلزمٌللتكفلٌبسرعةٌالعملياتٌواجاعتهاٌ
وفعاليتهاٌ،وزيادتاٌسرعةٌواجاعةٌوفعاليةٌعندٌاإلمكانٌ،معٌمراعاةٌحمدوديةٌاملواردٌاملتاحةٌللمكتبٌوضرورةٌ
ٌالتوسع ٌاملفرط ٌيف ٌجماالت ٌاستخدام ٌهذه ٌاملواردٌ .لكن ٌستواصل ٌمتابعة ٌمجيع ٌاحلاالت ٌاخلاضعةٌ
تفادي ُّ
للتحقي ٌ،وذلكٌمثال ٌفيماٌيصٌالدالئلٌأوٌانآفاقٌاجلديدةٌإللقاءٌالقبضٌعلىٌاملشتب ٌهبمٌ،أو ٌاستمرارٌ
التواصلٌمعٌالشهودٌيفٌالقضاياٌاليتٌلـماٌيزلٌينتظرٌالقبضٌعلىٌاملشتب ٌهبمٌفيهاٌ .
ٌ -17وجتري ٌحاليا ٌتسع ٌعمليات ٌتدارس ٌأو،ي ٌ(يف ٌاحلاالت ٌيف ٌأوكرانياٌ ،والعراقٌ ،وغينياٌ ،والفلبنيٌ،
وفلسطني(ٌ،)1وفنزويال ٌ(حالتني)ٌ،وكولومبياٌ،ونيجييا)ٌ.ولـماٌكانتٌعدةٌعملياتٌتدارسٌأو،يٌقدٌبلغتٌ
مراحلٌمتقدٌمةٌمنٌمراحلٌالتحليلٌفيمكنٌأنٌتٌباشٌرٌعملياتٌحتقي ٌجديدةٌيفٌالفرتةٌاملتبقيةٌمنٌعامٌ
ٌ 2020أو ٌيف ٌعام ٌٌ .)2(2021فإذا ٌتعيٌنت ٌمباشرتا ٌفإن ٌمكتب ٌاملدعي ٌالعام ٌسيتدبر ٌأمر ٌذلك ٌمنٌ
خاللٌالعملٌالذيٌيضطلعٌب ٌفيماٌيتعل ٌبالنظرٌيفٌاحلاالتٌعلىٌأساسٌدرجاتٌاألولويةٌ.وتبنيٌيفٌإطارٌ
امليزانيةٌاملقرتحةٌللربنامجٌالرئيسيٌالثاينٌتفاصيلٌماٌيططٌل ٌمكتبٌاملدعيٌالعامٌ .
()1

ٌينتظرٌأنٌتصدرٌالدائرةٌالتمهيديةٌقرٌاراٌٌذاٌصلةٌبناءٌعلىٌطلبٌقدم ٌمكتبٌاملدعيٌالعامٌوفقاٌٌللمادةٌٌ3-19منٌنظامٌروماٌاألساسيٌ .

(ٌ)2

انظرٌhttps://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1465

ٌ
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ٌ -18ويظلٌقلمٌاحملكمةٌيقدمٌإليها ٌالدعمٌيفٌالشؤونٌاإلداريةٌوالشؤونٌاالشتغاليةٌيفٌاملقرٌويفٌسبعةٌ
مكاتب ٌقطرية ٌهي ٌمكاتب ٌقائمة ٌيف ٌأوغندا ٌ(كمباال)ٌٌ ،ومجهورية ٌأفريقيا ٌالوسطى ٌ(بـْنغي)ٌ ،ومجهوريةٌ
الكونغو ٌالدميقراطيةٌ(كنشاسا ٌوبونيا)ٌ ،وجورجياٌ(اتْبيليسي)ٌ ،وكوتٌديفوار ٌ(أبيجان)ٌ ،وما،ي ٌ(باماكو)ٌ.
ويواصل ٌقلم ٌاحملكمة ٌومكتب ٌاملدعي ٌالعامٌ،إذ ٌيضعان ٌيف ٌاعتبارمها ٌاملهام ٌاملنوطةٌبكل ٌمنهماٌوجوانبٌ
عملياتماٌاملتصلةٌباألمنٌوالسريةٌعلىٌوج ٌالتحديدٌ،حتسنيٌٌتعاوهنماٌوتآزرمهاٌعلىٌالنحوٌاألمثلٌيفٌاملقرٌ
ٌويفٌاملكاتبٌالقطريةٌ.وعلىٌالرغمٌمنٌتزايدٌمتطلباتٌالعملٌيفٌبعضٌاجملاالتٌوالسياقٌاالشتغا،يٌالذيٌ
تكتنف ٌاملصاعبٌيفٌاحلالةٌيفٌما،يٌواحلالةٌيفٌمجهوريةٌأفريقياٌالوسطىٌ،تدبرٌقلمٌاحملكمةٌأمرهٌلكيٌيقرتحٌ
ختفيضا ٌيف ٌمقدار ٌاملتطلبات ٌمن ٌاملوارد ٌمن ٌخالل ٌإعمال ٌحتقي ٌالوفورات ٌواملكاسب ٌاملتأتية ٌعن ٌزيادةٌ
النجاعةٌ،ومنٌخاللٌتدابيٌأخرىٌمنٌقبيلٌإعادةٌختصيصٌاملوظفنيٌداخليا ٌبنقلهمٌمنٌأحدٌاملكاتبٌ
القطريةٌإىلٌآخرٌللنهوضٌبأودٌماٌتشهدهٌاألنشطةٌمنٌتقلباتٌ.وقدٌأتاحٌهذاٌالنهجٌلقلمٌاحملكمةٌأنٌ
جيريٌحتوالٌعلىٌصعيدٌاألولوياتٌاالشتغاليةٌواألمنيةٌيفٌبلدانٌاحلاالتٌ.ويشارٌيفٌهذاٌالصددٌإىلٌأن ٌقدٌ
ٌُّ
حتققتٌختفيضاتٌهامةٌيفٌمكاتبٌقلمٌاحملكمةٌالقائمةٌيفٌمجهوريةٌالكونغوٌالدميقراطيةٌوكوتٌديفوار.
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مواصلة تنفيذ األوامر بجبر األضرار في ثالث قضايا ،وربما في أربع قضايا
ٌ -19يتوقع ٌأن ٌيشهد ٌعام ٌٌ 2021تٌواصٌلٌ ٌتنفيذ ٌالصندوق ٌاالستئماين ٌللمجين ٌعليهم ٌاألوامرٌ ٌجبربٌ
األضرار ٌيف ٌقضية ٌلوبـنْغا ٌ(ٌ )Lubangaوقضية ٌكاتـنْغا ٌ(ٌ )Katangaوقضية ٌاملهديٌ ،ما ٌيستلزم ٌاستمرارٌ
الدعمٌالذيٌيقدم ٌقلمٌاحملكمةٌ.ويفٌقضيةٌلوبـنْغاٌيتوقعٌإشراكٌزهاءٌٌ1500مستفيدٌمنٌتعويضاتٌجربٌ
األضرار ٌيف ٌالربنامج ٌذي ٌالصلة ٌخالل ٌكل ٌمن ٌأربعة ٌأرباع ٌعام ٌٌ .2021ويتوقع ٌأن ٌيستمر ٌيف ٌقضيةٌ
املهدي ٌتنفيذٌبرنامجٌجربٌاألضرارٌطيلةٌعامٌٌ.2021فالفحصٌالراميٌإىلٌالتحق ٌمنٌالتأهلٌللحصولٌ
علىٌالتعويضاتٌالفرديةٌيفٌقضيةٌاملهديٌسيستمرٌطيلةٌاألرباعٌالثالثةٌاألوىلٌمنٌعامٌٌ،2021ويرجحٌأنٌ
يـٌْنجٌزٌتوزيعٌالتعويضاتٌاملعنيةٌحبلولٌهنايةٌعامٌٌ.2021وفيماٌيصٌقضيةٌكاتـنْغاٌ(ٌ)Katangaيتوقعٌأنٌ
يستمر ٌيف ٌعام ٌٌ 2021تنفيذ ٌجزء ٌمن ٌبرنامج ٌجرب ٌاألضرار ٌاجلماعيٌ .وفيما ٌيص ٌقضية ٌانْتاغنْداٌ
(ٌ)Ntagandaيتوقعٌأنٌيعملٌالصندوقٌاالستئماينٌللمجينٌعليهمٌعلىٌمشروعٌخطةٌالتنفيذٌمثٌينخرطٌيفٌ
التحق ٌمنٌأهليةٌاجملينٌعليهمٌللتعويضاتٌوتنفيذٌاألوامرٌجبربٌأضرارهمٌ.إنٌاألنشطةٌاملتصلةٌجبربٌاألضرارٌ
املضطلٌعٌهبا ٌيف ٌعامٌٌ 2021ستظل ٌتستلزم ٌدعما ٌكبيا ٌمن ٌاملكاتب ٌالقٌطرية ٌالتابعة ٌلقلم ٌاحملكمة ٌومنٌ
أقسام ٌاملختصةٌ،ومنهاٌقسمٌمشاركةٌاجملينٌعليهمٌوجربٌأضرارهمٌ ،وقسمٌاإلعالمٌوالتوعيةٌ،وقسمٌدعمٌ
العملياتٌاخلارجيةٌ،وقسمٌاألمنٌ،وقسمٌاملاليةٌ،وقسمٌامليزانيةٌ،وقسمٌالشراءٌ.وإضافةٌ ٌإىلٌذلكٌيتوقعٌأنٌ
يستمرٌخاللٌالنصفٌاألولٌمنٌعامٌٌ2021نشاطٌاملمثٌلنيٌالقانونينيٌ،مبنٌفيهمٌمكتبٌاحملاميٌالعموميٌ
للمجينٌعليهمٌ .
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مواصلة تنفيذ استراتيجية تدبر المعلومات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء
 -21ستواصل ٌاحملكمة ٌتنفيذ ٌاخلطة ٌاالسرتاتيجية ٌاخلمسيةٌ ،اليت ٌستكون ٌحينذاك ٌيف ٌسنتها ٌاخلامسةٌ
واألخيةٌ.وقدٌحددتٌجماالتٌالتحسنيٌالتاليةٌالبيانٌيفٌشىتٌوحداتٌاحملكمةٌفيماٌيصٌعامٌٌ 2021
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إعمالٌمنتجٌاحلدٌاألدىنٌالقابلٌللتطويرٌفيماٌيصٌمنصةٌأنساقٌتسلسلٌاألعمالٌالقضائية؛ٌ ٌ
مشاريع ٌللمضي ٌيف ٌحتسني ٌاحتياز ٌبيانات ٌالبحث ٌاجلنائي ٌالعلمي ٌوتدٌبُّر ٌاألدلة ٌمن ٌأجلٌ
مكتبٌاملدعيٌالعام؛ٌ ٌ
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حتقي ٌحتسيناتٌأخرىٌألمنٌاملعلوماتٌمنٌقبيلٌحتسنيٌتدبُّرٌاإلطالعٌعلىٌاملعلوماتٌ،ومحايةٌ
البياناتٌاحملفوظةٌبوسائلٌاحلوسبةٌالسحابيةٌ،وحتسنيٌكشفٌالتهديداتٌوالتصديٌهلاٌ .

 -21وسيواصلٌقسمٌخدماتٌإدارةٌاملعلوماتٌوضعٌاسرتاتيجيةٌإدارةٌاملعلوماتٌواملواءمة ٌمعٌختطيطٌ
احملكمة ٌاالسرتاتيجي ٌللفرتة ٌٌ .2024-2022وقد ٌشرع ٌيف ٌالعمل ٌلتقييم ٌالتغييات ٌالتكنولوجية ٌاليتٌ
تستلزمها ٌاحتياجات ٌاحملكمة ٌإىل ٌالتوقعات ٌيف ٌاملستقبلٌ ،ويتوقف ٌتنجيز ٌهذا ٌالعمل ٌعلى ٌاألهدافٌ
االسرتاتيجيةٌللمحكمةٌ.ومنٌاجملاالتٌالرئيسيةٌاملشمولةٌبذلكٌالسهرٌ ٌعلىٌكونٌاستبدالٌالبىنٌالتحتيةٌ
اخلاصة ٌباحملكمة ٌاملشارفة ٌعلى ٌانتهاء ٌعمرها ٌاالشتغا،ي ٌمستداما ٌمن ٌناحية ٌالتكنولوجيا ٌومن ٌناحيةٌ
التكاليف ٌاإلمجالية ٌللملكية؛ ٌوتسخيٌ ٌاستثمارات ٌاحملكمة ٌيف ٌجمال ٌالتكنولوجيات ٌاألساسية ٌلتبسيطٌ
السيوراتٌاالشتغاليةٌوالقضائية؛ٌومواصلةٌٌحتقي ٌحتسيناتٌيفٌأمنٌاملعلوماتٌحلمايةٌالعاملنيٌيفٌاحملكمةٌ،
ومجيعٌاألطرافٌيفٌاإلجراءاتٌالقضائيةٌ،وسالمةٌالسيوراتٌواملعلوماتٌ .
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خطة استبدال العناصر المندرجة في عداد رأس المال الخاصة بالمباني الدائمة للمحكمة
 -22عمالٌبالتوصياتٌالصادرةٌعنٌجلنةٌامليزانيةٌواملاليةٌوالقرارٌذيٌالصلةٌالصادرٌعنٌاجلمعية(ٌ،)3قدمتٌ
احملكمةٌواملقاولٌالرئيسيٌالذيٌتعاقدتٌمع ٌلصيانةٌمبانيهاٌإىلٌجلنةٌامليزانيةٌواملاليةٌخطةٌمتوسطةٌاألجلٌ
خاصةٌبعملياتٌاستبدالٌالعناصرٌاملندرجةٌيفٌعدادٌرأسٌاملالٌ(للفرتةٌٌ)2024-2021الالزمةٌللتكفلٌ
باستعمال ٌاملبىن ٌعلى ٌحنو ٌسلسٌ .ويفاد ٌباالحتياجات ٌاملالية ٌاألطول ٌأمدا ٌضمن ٌالنص ٌالسردي ٌاملتعل ٌ
بالربنامجٌالرئيسيٌاخلامسٌالواردٌيفٌوثيقةٌميزانيةٌعامٌٌ2021الربناجميةٌاملقرتحةٌويفٌمرفقهاٌالثاينٌعشرٌ .

جيم-

الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة
 -23طلبت ٌاجلمعية ٌيف ٌدورتا ٌاخلامسة ٌعشرةٌ ،اليت ٌعقدت ٌيف ٌتشرين ٌالثاين/نوفمرب ٌٌ،2016
إىلٌاحملكمةٌأنٌتقدمٌاقرتاحٌميزانيةٌمستداماٌ،الٌتطلبٌفي ٌالزياداتٌاملقرتحةٌإالٌبعدٌاختاذٌكلٌاخلطواتٌ
املمكنةٌلتمويلٌهذهٌالزياداتٌمنٌخاللٌحتقي ٌالوفوراتٌواملكاسبٌاملتأتيةٌعنٌزيادةٌالنجاعة(ٌ.)4وإضافةٌ
إىلٌذلكٌطلبتٌاجلمعيةٌإىلٌاحملكمةٌأنٌتقدمٌمرفقاٌبوثيقةٌامليزانيةٌالربناجميةٌيتضمنٌمعلوماتٌمفصلةٌعماٌ
حق ٌيفٌالسنةٌاجلارية ٌمنٌالوفوراتٌواملكاسبٌاملتأتيةٌعنٌزيادةٌالنجاعةٌوتقديراتٌماٌسيحق ٌمنهاٌيفٌ
السنةٌالتالية(ٌ.)5فأفيدٌالحقا ٌعنٌالوفوراتٌواملكاسبٌاملتأتيةٌعنٌزيادةٌالنجاعةٌيفٌوثيقةٌامليزانيةٌال ٌربناجميةٌ
لعامٌٌ٢٠١٨ووثيقتهاٌلعامٌٌ2019ووثيقتهاٌلعامٌٌ .)6(2020
()3

ٌ الوثائ ٌالرمسيةٌجلمعيةٌالدولٌاألطرافٌيفٌنظامٌروماٌاألساسيٌللمحكمةٌاجلنائيةٌالدوليةٌ،الدورةٌالثامنةٌعشرةٌ،الهايٌٌ7-2ٌ،كانونٌ
األول/ديسمرب ٌٌ ،)ICC-ASP/18/20)ٌ 2019اجمللد ٌاألولٌ ،اجلزء ٌالثالثٌ ،القرار ٌٌ ،ICC-ASP/18/Res.1الفقرة ٌزاي1-؛ ٌوالوثيقةٌ ٌ
ٌ،ICC-ASP/18/15الفقرةٌٌ .115
()4
ٌ الوثائ ٌالرمسيةٌجلمعيةٌالدولٌاألطرافٌيفٌنظامٌروماٌاألساسيٌللمحكمةٌاجلنائيةٌالدوليةٌ،الدورةٌاخلامسةٌعشرةٌ،الهايٌ24-16ٌ،
تشرينٌالثاين/نوفمربٌٌ،)ICC-ASP/15/20)ٌ2016اجمللدٌاألولٌ،اجلزءٌالثالثٌ،القرارٌٌ،ICC-ASP/15/Res.1الفقرةٌالمٌ .1-
()5
ٌ الوثائ ٌالرمسيةٌجلمعيةٌالدولٌاألطرافٌيفٌنظامٌروماٌاألساسيٌللمحكمةٌاجلنائيةٌالدوليةٌ،الدورةٌاخلامسةٌعشرةٌ،الهايٌ24-16ٌ،
تشرينٌالثاين/نوفمربٌٌ،)ICC-ASP/15/20)ٌ2016اجمللدٌاألولٌ،اجلزءٌالثالثٌ،القرارٌٌ،ICC-ASP/15/Res.1الفقرةٌالمٌ .2-
()6
ٌالوثائ ٌالرمسيةٌجلمعيةٌالدولٌاألطرافٌيفٌنظامٌروماٌاألساسيٌللمحكمةٌاجلنائيةٌالدوليةٌ،الدورةٌالسادسةٌعشرةٌ،نيويوركٌٌ14-4ٌ،كانونٌ
األول/ديسمربٌٌ،)ICC-ASP/16/20)ٌ2017اجمللدٌالثاينٌ،اجلزءٌألفٌ،الفقراتٌٌ38حىتٌٌ51واملرف ٌالعاشر؛ٌالوثائ ٌالرمسيةٌجلمعيةٌالدولٌ
األطراف ٌيف ٌنظام ٌروما ٌاألساسي ٌللمحكمة ٌاجلنائية ٌالدوليةٌ ،الدورة ٌالسابعة ٌعشرةٌ ،الهايٌٌ 12-5ٌ ،كانون ٌاألول/ديسمرب ٌٌ ٌ2018

)ٌ،)ICC-ASP/17/20اجمللدٌالثاينٌ،اجلزءٌألفٌ،الفقراتٌٌ35حىتٌٌ41واملرف ٌاحلاديٌعشرٌ .
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 -24وقدٌتوصلتٌاحملكمةٌيفٌإطارٌميزانيةٌعامٌٌ2021الربناجميةٌاملقرتحةٌإىلٌحتقي ٌوفوراتٌومكاسبٌ
متأتيةٌعنٌزيادةٌالنجاعةٌعلىٌنطاقٌاحملكمةٌمقدارهاٌٌ3 180.5ألفٌيوروٌ(ٌ2.1يفٌاملئة)ٌ.وعلىٌوج ٌ
اإلمجالٌيبلغٌالتخفيضٌيفٌاملبالغٌاملرجعيةٌاألساسيةٌماٌجمموع ٌٌ2 042.2ألفٌيوروٌ .وهبذهٌالوفوراتٌ
واملكاسب ٌاملتأتية ٌعن ٌزيادة ٌالنجاعة ٌتسىن ٌللمحكمة ٌأن ٌتعوض ٌالزيادات ٌيف ٌجماالت ٌأخرى ٌتلزم ٌفيهاٌ
املواردٌلتنفيذٌاألنشطةٌاليتٌتقضيٌهباٌواليتهاٌفيماٌيصٌعامٌٌ.2021إنٌاملبادراتٌعلىٌهذا ٌالصعيدٌ
تـ ْعرضٌكلهاٌبالتفصيلٌيفٌاملرف ٌالسادسٌعشرٌ[منٌمرفقاتٌوثيقةٌميزانيةٌعامٌٌ2021الربناجميةٌاملقرتحة]ٌ .

دال-

ميزانية عام  2021البرنامجية المقترحة
 -25تبلغٌميزانيةٌعامٌٌ 2021الربناجميةٌاملقرتحةٌللمحكمةٌ 144.9مليون يوروٌ.وينطويٌهذاٌاملبلغٌ
على ٌاخنفاض ٌيقارب ٌمقداره ٌ 0.7مليون يوروٌ ،ونسبت ٌ 0.5-في المئةٌ ،بالقياس ٌإىل ٌميزانية ٌعامٌ
ٌ 2020املعتمدةٌ(البالغةٌٌ 145.6مليونٌيورو) .وعمال ٌبتوصيةٌصادرةٌعنٌجلنةٌامليزانيةٌواملاليةٌيفٌدورتاٌ
اخلامسةٌوالعشرين(ٌ،)7تعرضٌاألرقامٌاخلاصةٌبامليزانيةٌالعاديةٌاملقرتحةٌعلىٌحنوٌمنفصلٌعنٌأرقامٌالفوائدٌ
املستحقة ٌعن ٌقرض ٌالدولة ٌاملضيفة ٌاخلاص ٌباملباين ٌالدائمة ٌللمحكمةٌ .وعند ٌتضمني ٌالفائدة ٌاملتعلقةٌ
بتكاليفٌمشروعٌاملباينٌالدائمةٌالبالغٌمقدارهاٌ 3.59ماليين يوروٌ ،تبلغٌميزانيةٌعامٌٌ 2021الربناجميةٌ
املقرتحةٌللمحكمةٌ 148.5مليون يوروٌ،ماٌينطويٌعلىٌاخنفاضٌنسبت ٌ 0.5في المئةٌ .
 -26وكماٌأشيٌإلي ٌتنجمٌاملتطلباتٌاإلضافيةٌاليتٌيقاربٌمقدارهاٌٌ8.3مليونٌيوروٌعنٌتطبي ٌنظامٌ
األمم ٌاملتحدة ٌاملوحد ٌ(ٌ6.4مالينيٌيورو) ٌوموارد ٌجديدة ٌ(يقارب ٌمبلغها ٌٌ2.0مليونٌيوٌرو) ٌتستلزمهاٌ
األنشطة ٌالقضائية ٌاملضطلٌع ٌهبا ٌفيما ٌيتعل ٌباإلجراءات ٌاالبتدائية ٌيف ٌقضيتني ٌواملرحلة ٌالتمهيدية ٌمنٌ
اإلجراءات ٌيف ٌقضية ٌجديدة ٌواحدةٌ .وتعوض ٌهذه ٌالزيادة ٌتعويضا ٌكامال ٌبإعمال ٌتدابي ٌصارمة ٌشاملةٌ
بنطاقهاٌاحملكمةٌمجعاءٌلتقليصٌالتكاليفٌ،والسهرٌعلىٌالصمود ٌاملؤسسيٌ،وتعزيزٌاملرونةٌوإمكانيةٌتعديلٌ
النطاقٌيفٌبىنٌاحملكمةٌوعملياتاٌ .

()7

ٌالوثيقةٌٌ،ICC-ASP/14/15الفقرةٌٌ .25
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التغيٌيفٌاملوارد ٌ

البرنامج

امليزانيةٌاملعتمدة ٌ
مقدارهٌ
ٌلعامٌٌ2020
(بآالفٌاليوروات) ٌ بآالفٌاليوروات ٌ نسبت ٌاملئوية ٌ

الربنامجٌالرئيسيٌاألول ٌاهليئةٌالقضائية ٌ 12 081.5
الربنامجٌالرئيسيٌالثاين ٌمكتبٌاملدعيٌ
العام ٌ
47 383.4
ٌالربنامجٌالرئيسيٌالثالث ٌقلمٌاحملكمة ٌ 75 916.9

هاء-

امليزانيةٌاملقرتحةٌ ٌ
لعامٌٌ2021
(بآالفٌاليوروات) ٌ

()299.7

()2.5

11 781.8

5.2

0.0

47 388.6

0.8

0.0

75 917.7

ٌالربنامجٌالرئيسيٌالرابع ٌأمانةٌمجعيةٌالدولٌ
األطراف ٌ
3 316.7
ٌالربنامجٌالرئيسيٌاخلامس ٌاملباين ٌ
2 270.0

()479.7

()14.5

2 837.0

-

-

2 270.0

ٌالربنامجٌالرئيسيٌالسادس ٌأمانةٌ
الصندوقٌاالستئماينٌللمجينٌعليهم ٌ

3 226.1

-

الربنامجٌالرئيسيٌالسابعٌ 5-آليةٌالرقابةٌ
املستقلة ٌ

704.7

34.8

4.9

3 226.1
739.5

ٌالربنامجٌالرئيسيٌالسابعٌ 6-مكتبٌ
املراجعةٌالداخلية ٌ

721.2

35.3

4.9

756.5

ٌاجملموعٌالفرعي ٌ

145 620.5

()703.3

()0.5

144 917.2

ٌالربنامجٌالرئيسيٌالسابعٌ 2-مشروعٌ
املباينٌالدائمةٌٌ-قرضٌالدولةٌاملضيفة ٌ

3 585.1

-

-

3 585.1

المجموع

149 205.6

()703.3

()0.5

148 502.3

البرنامج الرئيسي األول :الهيئة القضائية
 -27تبلغ ٌميزانية ٌعام ٌٌ 2021املقرتحة ٌللربنامج ٌالرئيسي ٌاألول ٌمبلغا ٌمقداره ٌٌ11.78مليونٌيوروٌ،
يقاربٌمقدارٌ ٌميزانيةٌهذاٌالربنامجٌلعامٌٌ 2020البالغٌٌ12.08مليونٌيوروٌ.ومنٌاجلدير ٌباملالحظةٌأن ٌ
ٌتعوض ٌبصورةٌٌٌكاملةٌ ٌالزيادات ٌيف ٌالتكاليف ٌاملتأتية ٌعن ٌتطبي ٌنظام ٌاألممٌ
تسىن ٌللشعبة ٌالقضائية ٌأن ٌ
املتحدةٌاملوحدٌالبالغةٌٌ506.1آالفٌيوروٌ .
 -28وفيماٌيتعل ٌباملواردٌالبشريةٌ،تطرأٌبعضٌالتغيياتٌعلىٌميزانيةٌاهليئةٌالقضائيةٌبالقياسٌإىلٌميزانيتهاٌ
لعامٌٌ،2020إذٌأهناٌتنطويٌعلىٌخمصٌصاتٌلدفعٌأجورٌٌ18قاضيا ٌحىتٌآذار/مارسٌٌ.2021وبعدٌ
ذلك ٌالتاريخ ٌتيئ ٌامليزانية ٌلتمويل ٌما ٌجمموع ٌٌ14قاضيا ٌحىت ٌهناية ٌعام ٌٌ .2021وينطوي ٌذلك ٌعلىٌ
اخنفاضٌكبي ٌيفٌتكاليفٌالقضاة ٌبالقياسٌإىلٌامليزانية ٌاملعتمدةٌلعامٌٌ.2020وقدٌتستتبعٌاألنشطةٌاملعتزمٌ
إجراؤهاٌيفٌعامٌٌ2021زيادةٌٌيفٌعبءٌالعملٌيفٌمرحلةٌاإلجراءاتٌاالبتدائيةٌ .
 -29ويتوقعٌالنجاحٌيفٌالنهوضٌبعبءٌالعملٌاملتعل ٌبالقضاياٌيفٌعامٌٌ 2021بفضلٌمواصلةٌاتباعٌ
سياسة ٌتوخيٌاملرونةٌيفٌنشرٌاملوظفنيٌبنيٌالشعب ٌالقضائيةٌٌكماٌجيريٌيفٌعامٌٌ 2020وتبعاٌللتغياتٌيفٌ
يعزٌزهٌالتنسي ٌالفعالٌبنيٌالشعبٌ.ويتوخىٌ
االحتياجاتٌاملتصلةٌبعبءٌالعملٌاملتعل ٌبالقضاياٌوعلىٌحنوٌ ٌ
أنٌيفضيٌهذاٌالنهجٌإىلٌزيادةٌهامةٌيفٌمردودٌاملوظفنيٌ ٌوإىلٌحتسنيٌمهاراتمٌالفردية ٌوتنويعهاٌ.وبناءٌعلي ٌ
لنٌتطلبٌاهليئةٌالقضائيةٌ،علىٌالرغمٌمنٌالتغيٌاحملتملٌأنٌيطرأٌعلىٌاألنشطةٌالقضائيةٌ،أيةٌمواردٌإضافيةٌ
منٌاملوظفنيٌزيادةٌ ٌعلىٌعددٌاملوظفنيٌالذيٌطلبٌواعتمدٌفيماٌيصٌعامٌ(ٌ 2020وهوٌحبدٌذات ٌملٌ
ينطوٌٌعلىٌأيٌتغييٌبالقياسٌإىلٌنظيهٌاملعتمدٌفيماٌيصٌعامٌٌ .)2018
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ٌ -31ويفٌسياقٌحرصٌالربنامجٌالرئيسيٌاألولٌعلىٌتقدميٌميزانيةٌلعامٌٌ 2021تتسمٌبأقصىٌدرجةٌ
ممكنةٌمنٌالتقتيٌ،الٌيقرتحٌأيٌتغييٌفيماٌيتعل ٌبالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملنيٌ ٌ.
البرنامج الرئيسي األول:
الهيئة القضائية
القضاة ٌ
تكاليفٌاملوظفني ٌ
سائرٌتكاليفٌالعاملني ٌ
التكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني ٌ
المجموع

واو-

التغيٌيفٌاملوارد ٌ

امليزانيةٌاملعتمدة ٌ
مقدارهٌ
ٌلعامٌٌ2020
(بآالفٌاليوروات) ٌ بآالفٌاليوروات ٌ نسبت ٌاملئوية ٌ
()14.6
()805.8
5 516.9
7.6
405.3
5 341.9
9.3
100.8
1 078.2
144.5
12 081.5

()299.7

()2.5

امليزانيةٌاملقرتحة ٌ
ٌلعامٌٌ2021
(بآالفٌاليوروات) ٌ
4 711.1
5 747.2
1 179.0
144.5
11 781.8

البرنامج الرئيسي الثاني :مكتب َّ
المدعي العام
 -31يقرتحٌمكتبٌاملدعيٌالعامٌميزانيةٌمقدارهاٌ 47.38مليون يوروٌلعامٌٌ.2021فميزانيت ٌاملقرتحةٌ،
استنادا ٌإىلٌأنشطت ٌالالزمةٌاملخططٌلالضطالعٌهباٌيفٌعامٌٌ،2021وتنفيذا ٌخلطت ٌاالسرتاتيجيةٌللفرتةٌ
ٌ ،2021-2019تزيد ٌزيادةٌ ٌمقدارها ٌ 5.2آالف يورو ( 0في المئة)ٌ ،على ٌاملقدار ٌالبالغٌ
ٌ47.38مليونٌيوروٌالذيٌاعتمدت ٌاجلمعيةٌلعامٌٌ .2020
 -32لقد ٌتدبر ٌمكتب ٌاملدعي ٌالعام ٌاألمر ٌلكي ٌيبقى ٌنشطا ٌخالل ٌأزمة ٌكوفيدٌ 19-بتعديل ٌمنحىٌ
اضطالع ٌبأنشطت ٌ ،مبا ٌيف ٌذلك ٌاتباع ٌطرائ ٌحتقيقية ٌابتكاريةٌٌ ،واعتمادٌه ٌعلى ٌقوة ٌ"ميزت ٌاإلنتاجية"ٌ
األساسية ٌأال ٌوهي ٌموظفوهٌ .ولئن ٌظل ٌاملكتب ٌحيق ٌتقدما ٌفقد ٌأحدثت ٌاألزمة ٌأثرا ٌال ٌمناص ٌمن ٌ
فيماٌيصٌسرعةٌاألنشطةٌومداهاٌ.ولذاٌحيتاجٌاملكتبٌإىلٌهذهٌاملواردٌبغيةٌاستدراكٌماٌفاتٌخاللٌالشطرٌ
األولٌمنٌعامٌٌ،2021ولكيٌيتسىنٌل ٌالتحركٌالسريعٌحيالٌماٌميكنٌأنٌيكون ٌفرصاٌ ٌفريدةٌأوٌحمدودةٌ
جلمعٌاملعلوماتٌوغيهاٌمنٌاألدلةٌ .
 -33ويركٌز ٌمكتب ٌاملدعي ٌالعام ٌضمن ٌخطت ٌلعام ٌٌ 2021على ٌجماالت ٌرئيسية ٌثالثة ٌ(أ)ٌحتديدٌ
درجاتٌاألولويةٌاملوالةٌللتحضيٌللقضاياٌاليتٌتبلغٌاملرحلةٌ ٌاالبتدائية؛ٌ(ب)ٌعملياتٌالتحقي ٌالناشطٌاليتٌ
حيٌتملٌأنٌحتٌقٌ ٌفيهاٌنتائجٌملموسةٌفيماٌيتعل ٌباألوامرٌ(الـمحرزةٌباألختام)ٌبالقبضٌعلىٌمشتب ٌفيهم؛ٌ
(ج)ٌالعملٌمبوازاةٌذلكٌعلىٌصونٌاألدلةٌووضعٌاسرتاتيجيةٌإلاجازٌتناولٌحالتنيٌ .
 -34وتشملٌامليزانيةٌاملقرتحةٌملكتبٌاملدعيٌالعامٌأثـٌرٌٌتطبي ٌنظامٌاألممٌاملتحدةٌاملوحدٌيفٌعامٌٌ،2021
عمالٌٌبالزياداتٌاليتٌطرأتٌيفٌإطارٌهذاٌالنظامٌمنذٌعامٌٌ،2019اليتٌتعادلٌماٌمقدارهٌٌ3.1مالينيٌيوروٌ.
وتشملٌهذه ٌالتسويات ٌتغيياتٌيفٌرواتبٌاملوظفنيٌاحمللينيٌو/أوٌتغيياتٌيفٌمكانٌالعملٌ.ولتعويضٌهذهٌ
الزيادةٌوتقليلٌاألثرٌاملا،يٌلألنشطةٌاليتٌيتعنيٌ ٌعلىٌاملكتبٌواحملكمةٌأنٌيضطلعاٌهباٌيفٌعامٌٌ،2021عملٌ
املكتبٌعلىٌجبهتني ٌ(أ)ٌالتمحيصٌالدقي ٌيفٌالطلباتٌالداخليةٌاملتعلقةٌباملواردٌمنٌاملوظفنيٌواملواردٌمنٌ
غيٌاملوظفني؛ٌ(ب)ٌحتسنيٌوجوهٌالعملٌالتآزريٌوالتنسي ٌمعٌوحداتٌقلمٌاحملكمةٌ ٌ.
 -35وقدٌأجرىٌمكتبٌاملدعيٌالعامٌتقييما ٌوافيا ٌللوظائفٌاليتٌطلبتٌوأقرتٌيفٌإطارٌامليزانيةٌالسابقةٌ
ُّ
كجانبٌمنٌالتدابيٌاليتٌاختذتٌيفٌمطلعٌالسنة ٌللتخفيفٌمنٌأثرٌ
لكنهاٌملٌتشغلٌيفٌعامٌٌ 2020وذلكٌٌ
الزيادةٌاملتأتيةٌعنٌتطبي ٌنظامٌاألممٌاملتحدةٌاملوحد ٌواليتٌملٌتٌ ٌْدٌرجٌيفٌإطارٌامليزانيةٌاملعتمدةٌ.وقدٌحرصٌ
املكتبٌ،حيثماٌأمكنٌاألمرٌ،علىٌإبقاءٌمثلٌهذهٌالوظائفٌشاغرةٌٌفيماٌيصٌعامٌٌ2021أوٌعلىٌمتويلهاٌ
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لبضعةٌأشهرٌمن ٌفقطٌ،عامدا ٌإىلٌتأخيٌالتوظيفٌحىتٌالشطرٌاألخيٌمنٌتلكٌالسنةٌ.وقدٌأتاحتٌهذهٌ
التدابيٌتقليصٌاالعتماداتٌاملخصٌصةٌلسدٌتكاليفٌاملوظفنيٌختفيضاٌيقاربٌمقدارهٌٌ1.3مليونٌيوروٌ ٌ.
 -36ولـماٌكانٌالفارقٌالذيٌجيبٌسدهٌيبلغٌٌ3.1ماليني ٌيوروٌ،وكانٌمثةٌحد ٌلعددٌالوظائفٌالشاغرةٌ
اليتٌميكنٌإبقاؤهاٌغيٌمشغولةٌبالنظرٌإىلٌارتفاعٌمقدارٌأنشطةٌاملكتبٌ،فقدٌحققتٌختفيضاتٌكبيةٌيفٌ
جزءٌمبلغ ٌامليزانيةٌاملخصٌصٌلسدٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملنيٌ.إنٌهذهٌالتخفيضاتٌتبلغٌٌ1.7مليونٌ
يورو ٌومتثل ٌتقليصا ٌتزيد ٌنسبت ٌعلى ٌٌ36يفٌاملئة ٌبالقياس ٌإىل ٌاالعتمادات ٌاملقرة ٌيف ٌإطار ٌميزانية ٌعامٌ
ٌ2020لسدٌتكاليفٌاألنشطةٌوالعناصرٌاملندرجةٌيفٌإطارٌبندٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملنيٌ .
 -37إنٌالتخفيضٌاألكربٌمقداراٌحق ٌيفٌإطارٌبندٌتكاليفٌالسفرٌ.بيدٌأنٌاملكتبٌيسعىٌإىلٌاحلفاظٌ
علىٌقدرت ٌعلىٌإجراءٌبعثاتٌمنٌأجلٌدعمٌاألنشطةٌالتحقيقيةٌوأنشطةٌاملقاضاةٌوإحرازٌتقدمٌفيهاٌ.وقدٌ
صيغ ٌطلب ٌاالعتمادات ٌاملخصٌصة ٌللسفر ٌفيما ٌيص ٌعام ٌٌ 2021بوضع ٌعوامل ٌومتطلبات ٌعدة ٌيفٌ
االعتبارٌ،معٌالعنايةٌبإقامةٌالتوازنٌبنيٌضرورةٌاحلفاظٌعلىٌفعاليةٌالعملياتٌوالرغبةٌيفٌتقليلٌأثرهاٌاملا،يٌ.
وقدٌفعلٌاملكتبٌذلكٌمنٌخاللٌ’ٌ‘1السهرٌيفٌاملقامٌاألولٌواألهم ٌعلىٌتقليلٌاملخاطرٌاحمليقةٌمبوظفيٌ
املكتبٌاملشاركنيٌيفٌالبعثاتٌومجيعٌأولئكٌالذينٌيتفاعلونٌمعٌموظفي ٌيفٌاملقرٌويفٌامليدان؛ٌ’ٌ‘2التكفلٌ
بتحقي ٌتقدمٌكاف ٌيفٌعملياتٌاملكتبٌ،والٌسيماٌفيماٌيتعل ٌبالقضاياٌاليتٌميكنٌأنٌجترىٌفيهاٌحماكمةٌ
يف ٌعام ٌٌ 2021وعمليات ٌالتحقي ٌاملنطوية ٌعلى ٌأف ٌواعد ٌإلصدار ٌأوامر ٌبالقبض ٌعلى ٌمشتب ٌهبمٌ
واالنتقالٌإىلٌاملرحلةٌالتمهيدية؛ٌ’ٌ‘3تعظيمٌمردودٌتكاليفٌالبعثاتٌباالستفادةٌمنٌتدابيٌحتقي ٌالنجاعةٌ
اليتٌصممتٌونـفذتٌخاللٌطارئٌكوفيدٌ19-يفٌعامٌٌ ٌ.2020
ٌ -38وقدٌأوىلٌمكتبٌاملدعيٌالعامٌوقلمٌاحملكمةٌ،يفٌإعدادٌامليزانيةٌاملقرتحةٌلعامٌٌ،2021عنايةٌخاصةٌ
إلجيادٌأاجعٌالسبلٌوأكثرهاٌفعاليةٌللتخطيطٌلألنشطةٌاليتٌتستلزمٌدعماٌمنٌوحداتٌقلمٌاحملكمةٌ(ماٌيسمىٌ
بـ"طلباتٌاخلدمات")ٌ.وباالستفادةٌمنٌاخلربةٌاملكتسبةٌيفٌالسنٌواتٌاألخيةٌ،ومنٌالعربٌاملستخلصةٌيفٌإطارٌ
تدبرٌالعملياتٌعلىٌحنوٌخمتلفٌخاللٌطارئٌٌكوفيدٌ19-علىٌاخلصوصٌ،تسنتٌملكتبٌاملدعيٌالعامٌوقلمٌ
احملكمةٌاستبانةٌسبلٌبديلةٌألداءٌبعضٌاألنشطةٌوبالتا،يٌلتحقي ٌوفوراتٌ،منٌقبيلٌاالستعانةٌعلىٌحنوٌأكثرٌ
تواتراٌبالروابطٌالفيديويةٌفيماٌيصٌإدالءٌالشهودٌبشهاداتمٌيفٌاحملكمةٌعندماٌيكونٌذلكٌمناسباٌ .
 -39إنٌاجلدولٌأدناهٌيبنيٌعلىٌحنوٌوجيزٌالزيادةٌحبسبٌبندٌامليزانيةٌالرئيسي ٌ

زاي-

التغيٌيفٌاملوارد ٌ

امليزانيةٌاملعتمدة ٌ
مقدارهٌ
ٌلعامٌٌ2020
(بآالفٌاليوروات) ٌ بآالفٌاليوروات ٌ نسبت ٌاملئوية ٌ

امليزانيةٌاملقرتحة ٌ
ٌلعامٌٌ2021
(بآالفٌاليوروات) ٌ

البرنامج الرئيسي الثاني:
مكتب الم ّدعي العام
تكاليفٌاملوظفني ٌ

32 150.9

881.0

2.7

33 031.9

سائرٌتكاليفٌالعاملني ٌ

10 360.8

893.2

التكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني ٌ

4 871.7

)(1 769.0

8.6
()36.3

11 254.0
3 102.7

المجموع

47 383.4

5.2

0.0

47 388.6

البرنامج الرئيسي الثالث :قلم المحكمة
 -41تبلغ ٌميزانية ٌعام ٌٌ 2021املقرتحة ٌلقلم ٌاحملكمة ٌمبلغا ٌمقداره ٌ 75.9مليون يوروٌ ،أي ٌإهنا ٌالٌ
أيٌتغيٌ( 0في المئة) بالقياسٌإىلٌميزانيةٌعامٌٌ2020املعتمدةٌالبالغةٌ 75.9مليون يوروٌ .
ٌُّ
تنطويٌعلىٌ
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 -41لقدٌاستٌبٌنيٌسببانٌرئيسيانٌللزيادةٌيفٌاملتطلباتٌيفٌقلمٌاحملكمةٌفيماٌيصٌعامٌٌ 2021الزياداتٌ
التعاقديةٌالنامجةٌعنٌتطبي ٌنظامٌاألممٌاملتحدةٌاملوحدٌ(ٌ2.5مليونٌيورو)ٌ،ومواردٌجديدةٌتستلزمهاٌاألنشطةٌٌ
القضائية ٌفيما ٌيتعل ٌباإلجراءات ٌاالبتدائية ٌيف ٌقضيتني ٌواملرحلةٌ ٌالتمهيدية ٌيف ٌقضية ٌجديدة ٌواحدة ٌ(زهاءٌ
ٌ2.0مليونٌيورو)ٌ.وإزاءٌهذهٌالزياداتٌوغيهاٌمنٌاالرتفاعاتٌاملتوقعٌأنٌتشهدها ٌاالحتياجاتٌإىلٌاملواردٌ،
سعىٌقلمٌاحملكمةٌعلىٌحنوٌفاعل ٌإىلٌتعويضٌأثرهاٌتعويضا ٌكامالٌبقيام ٌعندٌاإلمكانٌبإعادةٌتقييمٌاملقدارٌ
الالزمٌمنٌدعمٌاألنشطةٌاملزمٌعٌاالضطالعٌهباٌيفٌعامٌٌ2021وإعمالٌتدابيٌصارمةٌشاملةٌبنطاقهاٌاحملكمةٌ
مجعاء ٌلتقليص ٌالتكاليفٌ ،والسهر ٌعلى ٌالصمود ٌاملؤسسي ٌوتعزيز ٌاملرونة ٌوإمكانية ٌتعديل ٌالنطاق ٌيف ٌبىنٌ
احملكمةٌوعملياتاٌ.واسرتشدٌقلمٌاحملكمةٌيفٌذلكٌباخلطةٌاالسرتاتيجيةٌالشاملةٌبنطاقهاٌاحملكمةٌمجعاءٌللفرتةٌ
ٌ ،2021-2019واخلطة ٌاالسرتاتيجية ٌلقلم ٌاحملكمة ٌللفرتة ٌذاتاٌ .إن ٌهذه ٌالتخفيضات ٌوالوفوراتٌ
مقدارهاٌٌ4.5مالينيٌيوروٌ،أتاحتٌلقلمٌاحملكمةٌأنٌ
واملكاسبٌاحملقٌقةٌعنٌطري ٌزيادةٌالنجاعةٌ،اليتٌيقاربٌ ٌ
يعوضٌتعويضا ٌكامال ٌالزيادةٌ ٌاإلمجالية ٌيفٌالبندينٌاملشارٌإليهماٌأعالهٌ،ماٌآتىٌميزانيةٌمقرتحةٌلعامٌٌ2021
تساويٌمنٌحيثٌاملقدارٌاالمسيٌميزانيةٌعامٌٌ2020املعتمدةٌ .
 -42إن ٌطلبات ٌاملوارد ٌاإلضافية ٌحمدودة ٌجدا ٌوهي ٌال ٌتقدمٌإال ٌعندماٌتكون ٌضروريةٌ ٌضرورةٌ ٌصارمةٌ
ألغراضٌاالضطالعٌباألنشطةٌاملعهودٌهباٌإىلٌقلمٌاحملكمةٌيفٌإطارٌواليت ٌضمنٌسياقٌافرتاضاتٌٌوأولوياتٌٌ
ميزانيةٌعامٌٌ.2021فاملقدارٌاإلضايفٌالبالغٌٌ2.0مليونٌيوروٌاملطلوبٌمنٌأجلٌاإلجراءاتٌالقضائيةٌهوٌ
بالتا،ي ٌنتيجةٌ ٌمباشرة ٌللمتطلبات ٌاملزيدة ٌعلى ٌصعيد ٌاملساعدة ٌالقانونية ٌمن ٌأجل ٌقضية ٌاحلسن ٌوقضيةٌ
يكاتوم ٌ(ٌ )Yekatomوانـْغٌٌيْسوناٌ(ٌ )Ngaïssonaوقضيةٌعبدٌالرمحنٌٌ.وعالٌوةٌ ٌعلىٌذلكٌتلزمٌمواردٌإضافيةٌ
للنهوض ٌبأود ٌاجللسات ٌيف ٌحماكمتني ٌطيلة ٌعام ٌٌ 2021وال ٌسيما ٌفيما ٌيص ٌإدارة ٌاستعمال ٌقاعاتٌ
احملكمةٌ،وإدالءٌالشهودٌبشهاداتمٌيفٌاحملكمةٌأوٌعنٌبعدٌ،وخدماتٌاللغاتٌ،مباٌفيهاٌالرتمجةٌالشفويةٌإىلٌ
اللغةٌالعربيةٌولغةٌالسٌْنغوٌولغةٌالتماشي ٌ .
 -43وسعياٌإىلٌحتديدٌأهدافٌداخليةٌمنٌشأهناٌأنٌتزيدٌاملرونةٌعلىٌمرٌالزمنٌبإعمالٌسيوراتٌيٌرمىٌ
منهاٌإىلٌالتوصلٌإىلٌتعزيز ٌإمكانيةٌتعديلٌمقدارٌاملواردٌونطاقٌالعملياتٌ،زيدٌ ٌيفٌامليزانيةٌاملقرتحةٌلقلمٌ
احملكمةٌلعامٌٌ 2021معدٌلٌشغورٌالوظائفٌاملعمولٌب ٌفي ٌمنٌٌ10يفٌاملئةٌإىلٌٌ12يفٌاملئةٌ.وسيستغلٌ
قلمٌاحملكمةٌ،حبسبٌاالقتضاءٌ،الشواغرٌاحلاليةٌواملستجدةٌبغيةٌتصميمٌسبلٌأنسبٌوأكثرٌاستدامةٌلتوفيٌ
اخلدمات ٌوإجراء ٌالعمليات ٌعلى ٌحنو ٌيتواف ٌمع ٌواقع ٌالعمل ٌالذي ٌتواجه ٌاحملكمةٌ .وكذلك ٌأخذ ٌقلمٌ
احملكمةٌيفٌإطارٌختطيط ٌحبقيقةٌأنٌالقيودٌالقائمةٌيفٌعامٌٌ،2020والٌسيماٌفيماٌيتعل ٌبالسفرٌ،ميكنٌأنٌ
تظل ٌذات ٌأثر ٌيف ٌعام ٌٌ .2021وعلي ٌفإن ٌقلم ٌاحملكمة ٌطب ٌختفيضات ٌيف ٌتكاليف ٌالسفر ٌوتكاليفٌ
التدريب ٌتشملٌشىتٌالوحداتٌ.وطبقتٌختفيضاتٌمماثلةٌعلىٌالعملياتٌاجملراةٌضمنٌالبلدانٌ،والٌسيماٌ
فيماٌيصٌدعمٌالبعثاتٌوإدالءٌالشهودٌبإفاداتمٌ،وخططٌلزيادةٌاالستعانةٌباإلدالءٌبالشهاداتٌبواسطةٌ
الروابطٌالفيديويةٌفيماٌيصٌعامٌٌ.2021كماٌحٌققتٌختفيضاتٌأخرىٌبإرجاءٌعددٌمنٌحتسيناتٌالبىنٌ
األساسيةٌاملخطٌطٌهلاٌ،يفٌاملكاتبٌالقٌطريةٌويفٌاملقرٌ .
 -44ومنٌاجلديرٌباملالحظةٌأنٌقلمٌاحملكمةٌما ٌانفكٌمنذٌعامٌٌ2018يفضٌمقدارٌميزانيت ٌالربناجميةٌ
ٌميزانيت ٌاملعتمدة ٌلعام ٌٌ2017
وأن ٌمقدار ٌميزانيت ٌاملقرتحة ٌلعام ٌٌ 2021غدا ٌأدىن ٌمن ٌمقدار ٌ
البالغٌٌ76.63مليونٌيوروٌ .
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البرنامج الرئيسي الثالث:
قلم المحكمة

حاء-

امليزانيةٌاملعتمدةٌ ٌ التغيٌيفٌاملوارد ٌ
مقدارهٌ
لعامٌٌ2020
(بآالفٌاليوروات) ٌ بآالفٌاليوروات ٌ نسبت ٌاملئوية ٌ

امليزانيةٌاملقرتحة ٌ
ٌلعامٌٌ2021
(بآالفٌاليوروات) ٌ

تكاليفٌاملوظفني ٌ

46 818.4

503.5

1.1

47 321.9

سائرٌتكاليفٌالعاملني ٌ

3 976.6

التكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني ٌ

25 121.9

387.5
()890.2

9.7
()3.5

4 364.1
24 231.7

المجموع

75 916.9

0.8

0.0

75 917.7

البرنامج الرئيسي الرابع :أمانة جمعية الدول األطراف
 -45تبلغٌميزانيةٌعامٌٌ2021املقرتحةٌللربنامجٌالرئيسيٌالرابعٌمبلغاٌمقدارهٌ 2.84مليون يوروٌ،ينطويٌ
على ٌاخنفاض ٌصافٌ ٌمقداره ٌ 479.7ألف يورو ٌ(ٌونسبت  14.5في المئة) ٌبالقياس ٌإىل ٌميزانية ٌعامٌ
ٌ2020املعتمدةٌ.إنٌهذاٌاالخنفاضٌيعزىٌرئيسياٌإىلٌعددٌمنٌالتكاليفٌغيٌاملتكررةٌاملهيأٌلسدهاٌيفٌإطارٌ
ميزانية ٌعام ٌٌ ،2020منها ٌالتكاليف ٌاملرتبطة ٌبلجنة ٌانتخاب ٌاملدعي ٌالعام ٌٌوباملراجعة ٌاليت ٌجيريها ٌخرباءٌ
مستقلونٌ،اليتٌسدٌتٌاستثنائياٌبالفائضٌالنقديٌلعامٌٌ.2017وإضافةٌإىلٌذلكٌحٌققتٌبعضٌالوفوراتٌمنٌ
خاللٌتشكيلةٌمنٌالتدابيٌ،مثلٌإجراءٌتعديالتٌجديدةٌعلىٌاملواردٌمنٌاملوظفنيٌبغيةٌسدٌاالحتياجاتٌ
الفعليةٌلألمانةٌعلىٌحنوٌتـتوخىٌب ٌاملرونةٌاملقرتنةٌمبراعاةٌاعتباراتٌالنجاعةٌومفاعيلٌالعملٌالتآزريٌ .

البرنامج الرئيسي الرابع:
أمانة جمعية الدول األطراف ٌ

طاء-

ٌامليزانيةٌاملعتمدةٌ التغيٌيفٌاملوارد ٌ
مقدارهٌ
لعامٌٌ2020
(بآالفٌاليوروات) ٌ بآالفٌاليوروات ٌ نسبت ٌاملئوية ٌ

امليزانيةٌاملقرتحةٌلعامٌ
ٌ2021
(بآالفٌاليوروات) ٌ

تكاليفٌاملوظفني ٌ

1 030.5

186.9

18.1

1 217.4

سائرٌتكاليفٌالعاملني ٌ

590.3

التكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني ٌ

1 695.9

103.5
()770.1

17.5
()45.4

693.8
925.8

المجموع

3 316.7

()479.7

()14.5

2 837.0

البرنامج الرئيسي الخامس :المباني
 -46الٌتنطوي ٌميزانيةٌعامٌٌ 2021املقرتحةٌللربنامجٌالرئيسيٌاخلامسٌعلى ٌتغييٌبالقياسٌإىل ٌميزانيةٌ
عامٌٌ2020املعتمدةٌالبالغةٌ 2.270ألف يوروٌ.وتلزمٌاالعتماداتٌاملعنيةٌلسدٌتكاليفٌالصيانةٌالوقائيةٌ
ٌوالصيانةٌالتصحيحيةٌ ٌوتكاليفٌاستبدالٌعناصر ٌاملبىن ٌاليتٌبلغت ٌهنايةٌعمرهاٌاملفيد ٌ(املستبدالت ٌاملندرجةٌ
يفٌعدادٌرأسٌاملال)ٌ.إنٌماٌيقتـرحٌهوٌيفٌالواقعٌختفيضٌألن ٌيشملٌاستيعابٌ ٌزيادةٌمؤشرٌاألسعارٌيفٌ
قطاع ٌإدارة ٌاملراف ٌيف ٌهولندا ٌاملتوقٌع ٌأن ٌتبلغ ٌنسبتها ٌٌ 2.5يف ٌاملئةٌ .وسينفذ ٌهذا ٌالتخفيض ٌمن ٌخاللٌ
مواصلة ٌاستبدالٌالعناصرٌاهلشة ٌاليتٌاهنارتٌبالفعلٌأوٌتظهرٌعليهاٌعالماتٌاالهنيار ٌالوشيكٌ،دونٌغيهاٌ
منٌالعناصرٌ .
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البرنامج الرئيسي الخامس:
المباني

ياء-

التغيٌيفٌاملوارد ٌ

امليزانيةٌاملعتمدةٌ ٌ
مقدارهٌ
لعامٌٌ2020
(بآالفٌاليوروات) ٌ بآالفٌاليوروات ٌ نسبت ٌاملئوية ٌ

امليزانيةٌاملقرتحةٌ ٌ
لعامٌٌ2021
(بآالفٌاليوروات) ٌ

تكاليفٌاملوظفني ٌ

-

-

-

-

سائرٌتكاليفٌالعاملني ٌ

-

-

-

-

التكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني ٌ

2 270.0

-

-

2 270.0

المجموع

2 270.0

-

-

2 270.0

البرنامج الرئيسي السادس :أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم
 -47تبلغ ٌميزانية ٌعام ٌٌ 2021املقرتحة ٌللصندوق ٌاالستئماين ٌللمجين ٌعليهم ٌمبلغا ٌمقدارهٌ
 3.23ماليين يوروٌ ،أي ٌإهنا ٌتساوي ٌمن ٌحيث ٌاملقدار ٌاالمسي ٌميزانية ٌعام ٌٌ 2020املعتمدة ٌالبالغةٌ
 3.23ماليين يوروٌ .إن ٌاملبلغ ٌاملقرتح ٌيستوعب ٌالزيادة ٌاملتصلة ٌبتطبي ٌنظام ٌاألمم ٌاملتحدة ٌاملوحدٌ.
أماٌالزيادةٌيفٌاملواردٌمنٌاملوظفنيٌفهيٌمتصلةٌقصرياٌٌبتطبي ٌنظامٌاألممٌاملتحدةٌاملوحدٌوالٌجتسٌدٌأيٌزيادةٌ
يفٌمالكٌاملوظفنيٌ .
 -48عند ٌإعداد ٌميزانية ٌعام ٌٌ 2021الربناجمية ٌاملقرتحة ٌعاود ٌالصندوق ٌاالستئماين ٌللمجين ٌعليهمٌ
األخذ ٌخبيارٌإرجاء ٌتوظيفٌمنٌيشغلٌعدداٌمنٌوظائفٌاملساعدةٌاملؤقتةٌالعامةٌالـمقٌرةٌفأرجأٌتوظيفٌمنٌ
يشغلٌبعضٌهذهٌالوظائفٌحىتٌهنايةٌعامٌٌ2021بغيةٌاحلدٌمنٌنسبةٌمنوٌامليزانيةٌيفٌعامٌٌ،2021خمففاٌ
يفٌالوقتٌذات ٌاألثرٌٌاملا،يٌللزيادةٌيفٌتكاليفٌاملوظفنيٌاملعتادةٌ .
 -49ويظلٌالصندوقٌاالستئماينٌللمجينٌعليهمٌيتبعٌهنجا ٌمنائطيا ٌمستندا ٌإىلٌعملٌاألفرقةٌيفٌتنميةٌ
القدرةٌاالشتغاليةٌالالزمةٌملواكبةٌاملمارساتٌاملتطورةٌعلىٌصعيدٌالتنفيذٌفيماٌيتعل ٌبكلتاٌاملهمتنيٌاملنوطتنيٌ
ب ٌيفٌإطارٌواليت ٌ.ويستنارٌيفٌحتديدٌاملتطلباتٌالدنياٌمنٌقدرةٌأفرقةٌالصندوقٌاملعنيةٌباحلاالتٌ(تنفيذٌ
األوامرٌجبربٌاألضرارٌوتقدميٌاملساعدة)ٌباألسيقةٌاالشتغاليةٌومدىٌتعقيدٌماٌيصدرٌعنٌاحملكمةٌمنٌاألوامرٌ
جبربٌاألضرارٌ،وباحتمالٌلزومٌمتييزٌاجملينٌعليهمٌوفحصهمٌللبتٌيفٌاستحقاقهمٌللتعويضاتٌ .
ضمنٌاملالكٌ(القانوينٌواإلداري)ٌاملعينٌبالقضاياٌعلىٌوج ٌالتحديدٌجتاوبٌالصندوقٌ
 -51ويفٌاملقرٌي ْ
االستئماينٌللمجينٌعليهمٌخاللٌإجراءاتٌجربٌاألضرارٌاملختلفةٌواملتزامنةٌيفٌأربعٌقضاياٌ،ومراقبةٌاجلودةٌ،
ارٌ.
وتدبرٌالسيوراتٌ،والتوجي ٌالتقينٌ،أثناءٌعمليةٌمتييزٌاجملينٌعليهمٌوطيلةٌعمليةٌتنفيذٌاألوامرٌجبربٌاألضر ٌ
كماٌتٌستدامٌقدراتٌأساسيةٌعامةٌيفٌجماالتٌإيداعٌالوثائ ٌالقانونيةٌواإلبالغٌ،والشراءٌ،ودعمٌالربامجٌ،
ٌوالرصدٌٌوالتقييمٌٌ،ومجعٌاألموالٌ،واإلبرازٌللعيانٌ .
البرنامج الرئيسي السادس:
أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم
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التغيٌيفٌاملوارد ٌ

امليزانيةٌاملعتمدةٌ
مقدارهٌ
لعامٌٌ2020
(بآالفٌاليوروات) ٌ بآالفٌاليوروات ٌ نسبت ٌاملئوية ٌ

امليزانيةٌاملقرتحةٌ
لعامٌٌ2021
(بآالفٌاليوروات) ٌ

تكاليفٌاملوظفني ٌ

1 113.7

77.4

6.9

1 191.1

ٌسائرٌتكاليفٌالعاملني ٌ

1 573.3

ٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني ٌ

539.1

149.1
()226.5

9.5
()42.0

1 722.4
312.6

المجموع

3 226.1

-

-

3 226.1
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كاف -البرنامج الرئيسي السابع :2-مشروع المباني الدائمة  -قرض الدولة المضيفة
 -51تبلغٌميزانيةٌعامٌٌ2021املقرتحةٌللربنامجٌالرئيسيٌالسابعٌ2-مبلغاٌمقدارهٌ 3.59ماليين يوروٌ،
يساويٌمبلغٌميزانيت ٌاملعتمدةٌلعامٌٌ.2020وجيريٌيفٌإطارٌالربنامجٌالرئيسيٌالسابعٌ2-تدبرٌدفعٌالفائدةٌ
علىٌقرضٌالدولةٌاملضيفةٌ،اليتٌجيبٌاستالمهاٌودفعهاٌللدولةٌاملضيفةٌيفٌاألجلٌاحملددٌ(أيٌيفٌأجلٌأقصاهٌ
األولٌمنٌشباط/فربايرٌمنٌكلٌسنةٌتقوميية)(ٌ.)8وقدٌبدأٌتسديد ٌمبلغٌالقرضٌبعدٌفسخٌعقدٌاستئجارٌ
املباينٌاملؤقتةٌيفٌٌ 30حزيران/يونيوٌٌ.2016إنٌماٌسيدفعٌتسديدا ٌللقرضٌوللفائدةٌاملستحقةٌعنٌالفرتةٌ
املمتدةٌمنٌٌ1كانونٌالثاين/ينايرٌحىتٌٌٌ31كانونٌاألول/ديسمربٌٌ 2020سيستح ٌدفع ٌيفٌأجلٌأقصاهٌ
ٌ1شباط/فربايرٌٌ .2021
البرنامج الرئيسي السابع:2-
مشروع المباني الدائمة  -قرض الدولة
المضيفة ٌ

الم-

التغيٌيفٌاملوارد ٌ

امليزانيةٌاملعتمدةٌ
مقدارهٌ
لعامٌٌ2020
(بآالفٌاليوروات) ٌ بآالف اليوروات ٌ نسبت ٌاملئوية ٌ

امليزانيةٌاملقرتحةٌ ٌ
لعامٌٌ2021
(بآالف اليوروات) ٌ

تكاليفٌاملوظفني ٌ

-

-

-

-

سائرٌتكاليفٌالعاملني ٌ

-

-

-

-

التكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني ٌ

-

-

-

-

ماٌيصٌقرضٌالدولةٌاملضيفة ٌ

3 585.1

-

-

3 585.1

المجموع

3 585.1

-

-

3 585.1

البرنامج الرئيسي السابع :5-آلية الرقابة المستقلة
 -52تبلغٌميزانيةٌعامٌٌ2021املقرتحةٌنآليةٌالرقابةٌاملستقلةٌمبلغاٌمقدارهٌ 739.5ألف يوروٌ،ينطويٌ
على ٌزيادة ٌمقدارها ٌ 34.8ألف يوروٌ ،ونسبتها ٌ 4.9في المئةٌ ،بالقياس ٌإىل ٌميزانية ٌعام ٌٌ2020
املعتمدة ٌالبالغة ٌٌ 704.7آالف ٌيوروٌ .لقد ٌأنشأت ٌاجلمعية ٌيف ٌدورتا ٌالثامنة ٌآلية ٌالرقابة ٌاملستقلة ٌوفقاٌ
للمادةٌٌ)4(112منٌنظامٌروماٌاألساسيٌلتهيئةٌرقابةٌمستقلةٌوفعالةٌوجمديةٌللمحكمة ٌوذلكٌبإجراءٌ
عملياتٌحتقي ٌوعملياتٌتقييمٌوعملياتٌتفتيشٌ.إنٌالزيادةٌتعزىٌقصرياٌ ٌإىلٌتطبي ٌنظامٌاألممٌاملتحدةٌ
املوحد ٌالذي ٌتبلغ ٌتكاليف ٌزهاء ٌٌ46.4ألف ٌيوروٌ ،ما ٌاستٌوعب ٌبقدر ٌاملستطاع ٌمن ٌخالل ٌحتقي ٌ
ختفيضاتٌيفٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملنيٌ .
البرنامج الرئيسي السابع:5-
آلية الرقابة المستقلة ٌ

التغيٌيفٌاملوارد ٌ

امليزانيةٌاملعتمدةٌ ٌ
مقدارهٌ
لعامٌٌ2020
(بآالفٌاليوروات) ٌ بآالفٌاليوروات ٌ نسبت ٌاملئوية ٌ

امليزانيةٌاملقرتحةٌ ٌ
لعامٌٌ2021
(بآالفٌاليوروات) ٌ

تكاليفٌاملوظفني ٌ

490.9

35.5

7.2

526.4

سائرٌتكاليفٌالعاملني ٌ

147.1

التكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني ٌ

66.7

10.9
()11.6

7.4
()17.4

158.0
55.1

المجموع

704.7

34.8

4.9

739.5

()8

ٌ االتفاقٌاملربمٌبنيٌدولةٌهولنداٌ(وزارةٌالشؤونٌاخلارجية)ٌواحملكمةٌاجلنائيةٌالدوليةٌبشأنٌالقرضٌ،املؤرخٌبـٌٌ23آذار/مارسٌٌ،2009الفقرةٌ
ٌ .1-6
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ميم-

البرنامج الرئيسي السابع :6-مكتب المراجعة الداخلية
 -53تبلغ ٌميزانية ٌعام ٌٌ 2021املقرتحة ٌملكتب ٌاملراجعة ٌالداخلية ٌمبلغا ٌمقداره ٌ 756.5ألف يوروٌ،
ينطويٌعلىٌزيادةٌمقدارهاٌ 35.3ألف يوروٌ،ونسبتها ٌ 4.9في المئةٌ،بالقياسٌإىلٌميزانيت ٌاملعتمدةٌلعامٌ
ٌ2020البالغةٌٌ721.2ألفٌيوروٌ.وستتيحٌاملواردٌاملطلوبةٌهلذاٌاملكتبٌاإلسهامٌيفٌحتقي ٌأهدافٌاحملكمةٌ
االسرتاتيجيةٌٌوأهدافها ٌاالشتغاليةٌبتهيئةٌماٌيطمئنٌاإلدارةٌإىل ٌفعاليةٌ ٌواجاعةٌ ٌاحلوكمةٌ،وأطرٌالرقابةٌالداخليةٌ،
وتدبرٌاملخاطرٌعنٌطري ٌإجراءٌعملياتٌالتدقي ٌ(ماٌالٌيقلٌعنٌتسعٌعمليات)ٌوأعمالٌإسداءٌاملشورةٌ.إنٌ
الزيادةٌتعزىٌرئيسياٌإىلٌتطبي ٌنظامٌاألممٌاملتحدةٌاملوحدٌالذيٌيفضيٌإىلٌزيادةٌيفٌرواتبٌاملوظفنيٌمقدارهاٌ
ٌ54.9ألفٌيوروٌ،عوضتٌجزئياٌبتحقي ٌختفيضاتٌيفٌالتكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملنيٌ .
البرنامج الرئيسي السابع:6-
مكتب المراجعة الداخلية

التغيٌيفٌاملوارد ٌ

امليزانيةٌاملعتمدةٌ
مقدارهٌ
لعامٌٌ2020
(بآالفٌاليوروات) ٌ بآالفٌاليوروات ٌ نسبت ٌاملئوية ٌ

امليزانيةٌاملقرتحةٌ
لعامٌٌ2021
(بآالفٌاليوروات) ٌ

تكاليفٌاملوظفني ٌ

539.8

43.5

8.1

583.3

سائرٌتكاليفٌالعاملني ٌ

122.1

11.4

9.3

133.5

التكاليفٌغيٌاملتصلةٌبالعاملني ٌ

59.3

()19.6

()33.1

39.7

المجموع

721.2

35.3

4.9

756.5

____________
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