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 مجعية الدول األطراف
 

 العاشرةلدورة ا 
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  )*( للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٢ امليزانية الربناجمية املقترحة لعام

  ويبتص

  ،٢٧ ، الفقرة٦ الصفحة -١
  : الفقرة اجلديدةتضاف

 حيتوي املرفق الثالث عشر على جدول يبني جمموع اآلثار املالية للمتطلبات - مكررا٢٧ً"
  ."٢٠١٢احملتملة من املوارد اإلضافية على امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

  ،١٨٣الصفحة  -٢
  : املرفق الثالث عشر اجلديديضاف

  لث عشراملرفق الثا

جمموع اآلثار املالية للمتطلبات احملتملة من املوارد اإلضافية على امليزانية الربناجمية املقترحة 

 ٢٠١٢لعام 

ورد وصف متطلبات احملكمة من امليزانية كما قُدمت خالل الدورة العاشرة للجمعية يف  -١
  :وثيقتني

  .يورو ١١٧ ٧٣٣ ٠٠٠  مبا جمموعه)١(٢٠١٢ امليزانية الربناجمية املقترحة لعام) أ(

                                                
  .٢٠١١ديسمرب/ كانون األول٦أمانة اجلمعية يف إىل وصلت  )*(
، مل ختصص أية موارد ملكتب االتصال باالحتاد اإلفريقي يف امليزانية الربناجمية ICC-ASP/9/Res.4وفقا للفصل التاسع من اللقرار  )١(

 باملوافقة على طلب احملكمة بفتح ٢٠١٢ فريقي قرارا خالل األشهر األوىل منألويف حالة اختاذ االحتاد ا. ٢٠١٢املقترحة لعام 
ة جلنة امليزانية واملالية باحلاجة إىل اللجوء إىل صندوق الطوارئ طلبا ملا قدره مكتب اتصال يف أديس أبابا يف إثيوبيا، ستخطر احملكم

 مرفقا يصف ٢٠١٢ وتشمل امليزانية الربناجمية املقترحة لعام). ٢٠١٢وهو املبلغ املقدر لستة أشهر من (يورو  ٢٨٣ ٢٠٠
  .بالتفصيل جمموع التكاليف لسنة كاملة
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  :امليزانية اإلضافية) ب(

حسب االفتراض القائم املتعلق بالتحقيقات يف كوت ديفوار كما مت ) ١(
  يورو؛ ٤ ٤٢٨ ٠٠٠إىلتقدميها يف امليزانية التكميلية، حتتاج احملكمة 

كما أوصت بذلك جلنة امليزانية واملالية، أضيفت تكاليف مشاريع املباين ) ٢(
 إىل امليزانية  اإلضافية العادية للمحكمة مبا ٢ صلة بعناصر اموعةالدائمة ذات ال

مليون ١٧,٥ وسيبلغ جمموع هذه التكاليف. ٢٠١٢  يورو يف٩٠٤ ١٠٠ جمموعه
يورو تضاف إىل امليزانية العادية للمحكمة على مدى السنوات اخلمس املقبلة من 

  .مشروع املباين الدائمة

 :، رهنا مبوافقة اجلمعية)٢(حسب اقتراح احملكمةالدول األطراف اعتمادات جمموع 
 . يورو١٢٣ ٠٦٥ ٣٠٠

مبا أن صندوق الطوارئ : األداء يف دفعة واحدة من أجل جتديد موارد صندوق الطوارئ -٢
ال يستخدم إال بعد نفاذ امليزانية العادية بأكملها، فلن تعرف بالضبط حاجيات تغدية الصندوق 

وحسب آخر التوقعات املالية القائمة . ٢٠١١  للسنة املاليةإال بعد إغالق حسابات احملكمة
  . باملائة من ميزانيتها العادية٩٩,٥ سبتمرب، فإن احملكمة تتنبأ بإنفاذ/ أيلول٣٠بتاريخ 

ستسحب املصاريف املتبقية املتعلقة بإخطارات صندوق الطوارئ اليت ال ميكن استيعاا  -٣
 أن جمموع تكاليف وتقدر احملكمة.  صندوق الطوارئغي حدود استخدام امليزانية العادية من

  تعادل ضرورة جتديد موارد الصندوق مبا قدره  يورو٥٠ ٧١٢ ٠٠٠صندوق الطوارئ 
  . يورو اليت أوصت ا اجلمعية٧ ٠٠٠ ٠٠٠  يورو بغية احلفاظ على عتبة ٣ ٣٨٠ ٠٠٠

 ٣ ٣٨٠ ٠٠٠ :اموع املقدر لألداء دفعة واحدة لتجديد موارد صندوق الطوارئ
 .يورو

 كما ٢٠١٢ وبذلك ميكن إجياز جمموع اآلثار املالية للمتطلبات احملتملة من املوارد يف -٤
  :يلي

                                                
ويرتبط هذا املطلب اإلضايف مبا هو جار حاليا من . أن تبين تكلفة استدعاء مخسة قضاة إضافينياقترحت جلنة امليزانية واملالية  )٢(

 تتأسس على افتراضات معينة وقت إعداد ٢٠١٢ فامليزانية الربناجمية املقترحة لعام. اإلجراءات التمهيدية و االستعدادات للمحاكمة
وليس بوسع احملكمة أن تتنبأ مبدى احلاجة إىل قضاة إضافيني وهي .  هذا التصويبامليزانية، وتبقى هذه االفتراضات قائمة عند تقدمي
ونظرا ألنه ال ميكن تقدير هذه التكاليف بدقة يف وقت املصادقة على امليزانية، فإنه . لذلك ال تضع ميزانية على أساس هذا االفتراض

 اإلضافيني، ستتم تغطية التكاليف الزائدة بواسطة صندوق يف حالة ما إذا اقتضت التطورات القضائية استدعاء عدد من القضاة
  .الطوارئ
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 األداء دفعة واحدة  االعتمادات  املوارد

     يورو١١٧ ٧٣٣ ٠٠٠  ٢٠١٢ امليزانية الربناجمية املقترحة لعام

    )٣( يورو٤ ٤٢٨ ٢٠٠  )امليزانية اإلضافية(كوت ديفوار 

يورو ٩٠٤ ١٠٠  )امليزانية اإلضافية(موعة الثانية من املباين الدائمة عناصر ا     

  )٤( يورو٣ ٣٨٠ ٠٠٠    جتديد موارد صندوق الطوارئ

   يورو٣ ٣٨٠ ٠٠٠   يورو١٢٣ ٠٦٥ ٠٠٠  اموع

 ٢٧ ، الفقرة٦ الصفحة -٣
  : الفقرة اجلديدةتضاف

معرفته من العوامل الكبرية املسببة  يقدم املرفق الرابع عشر قائمة مبا ميكن - مكرراً ثالثا٢٧ً"
  ."٢٠١٥-٢٠١٣ للتكلفة املتعددة السنوات للمحكمة خبصوص األعوام

  ،١٨٣ الصفحة -٤
  : املرفق الرابع عشر اجلديديضاف

  املرفق الرابع عشر

تقديرات العوامل الكبرية املسببة للتكلفة املتعددة السنوات املمكن معرفتها خبصوص 

  )٥(٢٠١٥-٢٠١٣ األعوام

م اجلدول أدناه خطة منتصف املدة للعوامل الكبرية املسببة للتكلفة املتعددة السنوات يقد -١
شجعت اللحنة احملكمة على حتديد ] …"[للمحكمة وفقا لطلب جلنة امليزانية واملالية، إذ 

العوامل الكبرية املسببة للتكاليف املتعددة السنوات املعروفة أو اليت ميكن معرفتها مبا يف ذلك 
دال التجهيزات، وأماكن العمل وتكاليف املوظفني وتقدميها إىل اجلمعية بوضوح لضمان استب

  .)٦("عدم وجود مفاجآت عند حتديد النفقات

                                                
 مليون يورو من أجل احلالة يف ١،٥قدره إىل مبلغ مفترض ) ١، اجلدولICC-ASP/10/15(تشري اللجنة يف تقريرها األخري  )٣(

 ميزانية مقترحة جديدة، كما هو مبين وتفضي االفتراضات اجلديدة املتعلقة ذه احلالة يف وقت نشر هذا املرفق إىل. كوت ديفوار
  .يف امليزانية اإلضافية اليت قدمتها احملكمة إىل اجلمعية

ال ميكن حساب املبلغ الضروري لتجديد املوارد بالضبط إال بعد أن تغلق احملكمة رمسيا حساباا، ولذلك فقد ينخفض املبلغ  )٤(
  .٢٠١٢ ملبني يف اجلدول أعاله كثريا يف الربع األول من

  .مت إعداد املرفق الثالث عشر بافتراض أن احلجم اإلمجايل لألنشطة لن يتغري خالل السنوات الثالث التالية )٥(
)٦( 

ICC-ASP/10/15٢٢ ، الفقرة.  
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  ٢٠١٥ ٢٠١٤   ٢٠١٣ 

        تكاليف املوظفني

 ٦٩ ١٠٢ ٣٠٠  ٦٦ ٩٣٩ ٠٠٠ ٦٤ ٨٤٣ ٤٠٠ )٧(جمموع التكاليف من املوظفني

        )٨(تكاليف استبدال التجهيزات

 ٥٧٩ ٦٢٤  ٧٦٨ ٣٠٣ ٤٤٨ ٢١١  باتالعر

  ١ ٠٣٦ ٣٥٩ ٥٠٠ ٠٠٠ ٧٨٠ ٠٠٠  املعدات

  ١ ٦١٥ ٩٨٣ ١ ٢٦٨ ٣٠٣  ١ ٢٢٨ ٢١١  جمموع تكاليف استبدال التجهيزات

        تكاليف املباين

 ٦ ٢٢٥ ٠٠٠ ٦ ٢٢٥ ٠٠٠ ٦ ٢٢٥ ٠٠٠  )٩(إجيار وصيانة املباين املؤقتة

 ١٣ ٥٠٠ ٠٠٠ ٣ ٣٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠ ٠٠٠ )١٠()اموعة الثانية  (٤اإلطار 

 ٦٠٠ ٠٠٠  ٦٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠  ميزانية املوظفني للمباين الدائمة

 ٢ ٦٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠  تقديرات أداء الفوائد عن قرض الدولة املضيفة

 ٢٢ ٩٢٥ ٠٠٠ ١١ ١٢٥ ٠٠٠ ٧ ٠٢٥ ٠٠٠  جمموع تكاليف املباين

        واملشاريع اخلاصةأتكاليف الربامج 

 ٣٩٣٠ ٠٠٠ ٣٩٣ ٠٠٠ ٤٣٣ ٠٠٠ )١١(مكتب االتصال باالحتاد اإلفريقي

 ٦٤ ٣٥٠ ٢٨٥ ٢٠٠ ٦٠٠ ٢٠٠ )١٢(تكاليف إنفاذ املعايري احملاسبية الدولية

 ٤٥٧ ٣٥٠ ٦٧٨ ٢٠٠ ١ ٠٣٣ ٢٠٠  جمموع تكاليف الربامج واملشاريع اخلاصة

 ٩٤ ١٠٠ ٦٣ ٨٠ ٠١٠ ٥٠٣ ٧٤ ١٢٩ ٨١١  اموع العام

  ،)ه(فق اخلامس  ، املر١٧٧ الصفحة -٥
  : عن اجلدول باجلدول أدناهيستعاض

                                                
 باملائة يف التكاليف من املوظفني كارتفاع ثابت على أساس متضاعف، وال تشمل التقديرات أي ٣٢ ,مت تطبيق زيادة قدرها )٧(

  .حمتمل يف عدد املوظفنيتغيري 
وال تعرف إىل حد اآلن االستبداالت اإلضافية املترتبة عن . CBF/16/5مت حتديث األرقام على أساس تقرير جلنة امليزانية واملالية  )٨(

  .التفاوض بشأن إجيار مبىن اآلرك ومل يتم ضمها
  .يف انتظار اختتام املفاوضات اجلارية )٩(
)١٠( 

ICC-ASP/10/10/Add.1 .موعة (٤ ستكون تكاليف اإلطارجزءا من ميزانية مشروع البناء) ٣ ا.  
  .٢٠١٣ يتوقف األمر على موافقة االحتاد اإلفريقي وحكومة إثيوبيا مع االفتراض أن املكتب سيفتح يف )١١(
)١٢( 

ICC-ASP/10/3.  
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  )بآالف اليورو (٢٠١٢ مرتبات ومستحقات القضاة لعام

 التكاليف  :الرئاسة

 ٢٨,٠  املنحة اخلاصة للرئيس ونواب الرئيس

     قاضيا١٨: الدوائر

 ٢ ٩٣٠,٠  تكاليف األجور العادية

 ١ ٤٩٧,٢  )أاليرتيف انتظار حتديد أسعار شركة التأمني (معاشات القضاة 

 ٢٢٧,١  منحة اإلعادة إىل بلد اإلقامة بعد انتهاء اخلدمة

    التكاليف املشتركة

    )٦٥,٠( عن األضرار أثناء اخلدمة – التأمني -

    )٢٠،٠ ()١٣( منحة التعليم-

 ١٢٥,٠  )٤٠,٠( السفر إىل بلد اإلقامة خالل اإلجازة -

 ٤ ٧٧٩,٣  جمموع تكاليف الدوائر

   ٢٠١٢ ضافية لعامات اإلياحلاج

 ٣٠٤,٦  توفري التكاليف املتعلقة بنهاية خدمة القضاة واملنتخبني اجلدد منهم

 ٣٠٤,٦  جمموع احلاجيات اإلضافية

  ٥ ١١١,٩  جمموع التكاليف القضائية

____________ 

                                                
  .لرقم النهائيقُدرت هذه التكاليف على أساس معدل مصاريف السنوات األخرية وقد خيتلف ا  )13(


