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ة عشرةلثالدورة الثا
٢٠١٤ديسمرب/األولكانون١٧- ٨،نيويورك

الميزانية اإلضافية المقترحة 
٢٠١٥للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

مقدِّمةال- أوالً 
٢٠١٥افرتاضات ميزانية عام مت وضعقد لمارسة احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")، وفقا مل-١

للسنة التالية، بقدر واالدعاءخطط عمل القضاء إىل استناداً أجهزة احملكمة من قبلعليهاةوافقومتت امل
اية تقديرها ما ميكن  . )١(٢٠١٤يونيو حزيران/بدقة اعتبارا من 

٢٢يف للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٥امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام لقد مت تقدمي-٢
االحتياجات تشمل يف ميزانيتها املقرتحة ل. ونتيجة لذلك، مل تكن احملكمة يف وضع ٢٠١٤آب/أغسطس 

اإلضافية للتطورات اليت نشأت بعد تاريخ تقدميها.
يف مجهورية أفريقيا فتح حتقيق ثانبقرارها ةالعامةاملدعيت، أعلن٢٠١٤سبتمرب أيلول/٢٤بتاريخ-٣

إىل أن ةالعامةاملدعيوأشارت.٢٠١٢عاممنذااارتكبأنه متزعم يتعلق باجلرائم اليت يُ الوسطى
جمموعة سيليكا و وجمموعة مناهضي املتوفرة ملكتبها توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأن كالاملعلومات 

شريدواالغتصاب والتالعمدالقتلمن بينهاجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب قد ارتكبتا محلت السواطري
امسة عشرة سن اخلدونالقسري واالضطهاد والنهب واهلجمات ضد البعثات اإلنسانية واستخدام أطفال 

يف القتال.
أويل جديد يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف حتقيقةالعامةاملدعيتبعد تصاعد العنف، فتح-٤

االنتقالية حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى، قررت ٢٠١٤مايو أيار/٣٠بتاريخ . و ٢٠١٤فرباير شباط/
التحقيق يف اجلرائم املزعومة ت بذلكطلبو إىل مكتب املدعي العام ("مكتب املدعي العام") احلالةإحالة 

اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة.و ٢٠١٢أغسطس آب/١كبت يف البالد منذ ارتُ اليت 
)٢(من اللوائح والقواعد٣,٧و ٣,٦التنظيميةالتطورات املذكورة أعاله، ووفقا للوائحواستجابة إىل-٥

النامجة مليزانية اآلثار على االيت حتدد املقرتحة اإلضافيةامليزانية بتقدمي مبوجبهاحملكمة تقوم املالية للمحكمة، 
يورو. ٨٠٠٦٢٩٣ا يف امليزانية واليت تبلغ جمموعهالئمةلتطورات اجلديدة واملتطلبات املعن ا

)١(ICC-ASP/13-10٢١الفقرة.
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وىل املوارد املطلوبة من قبل احملكمة بعد املراحل األتشملاإلضافيةوجتدر اإلشارة إىل أن هذه امليزانية -٦
تحديث مستمر القيام بمن التقييم. وستواصل احملكمة مراقبة الوضع والتطورات على األرض من أجل

ا، حسب االقتضاء.ل تقديرا

االفتراضات-ثانياً 
يف مجهورية أفريقيا نشطنيحتقيقني منفصلني ه سيتم إجراءفرتاض أناالتستند هذه امليزانية على -٧

ا ارتُ برائم يعتقد يتعلق جب: واحد بشكل متوازٍ الوسطى  يتعلق واآلخرسيليكا كبت من قبل جمموعة أ
ا ارتكبت من قبل جب هذين التحقيقنيسيتم إجراء ومبا أنه. جمموعة مناهضي محلت السواطريرائم يعتقد أ

لب تتطبني التحقيقني وبالتايل لنبعض التآزر يتم حتقيق من املتوقع أن فواحد ويف نفس املنطقة، آنيف 
لموارد، لمن خالل إعادة حتديد األولويات و . باإلضافة إىل ذلك، ني للتحقيقفريقني كامللةعادلمموارد 

متكامل. كامل و إضافية تعادل فريق واحدحيتاج أال ملوارد لنتشري التقديرات إىل أن مكتب املدعي العام 
االفرتاضات يف املرفق األول.هذهمزيد من املعلومات حولترد 

اآلثار المالية-ثالثاً 
ا لتلكمكنة املتقديرات الأفضل هذه اإلضافيةيزانية املوثيقة تسرد -٨ يف اآلثار املالية اليت ميكن التنبؤ 

إخطار إىل ختضع سوف، ٢٠١٥يف كانت الزمةلموارد، إذا  لأي احتياجات إضافية و . الوقت الراهن
صندوق الطوارئ.

مجهورية من أجل املوارد املدرجة بالفعلاألخذ بعني االعتبارمع اإلضافيةنية قد مت إعداد هذه امليزال-٩
مت قد احملتملةاملوارد إن إعادة نشر. ٢٠١٥لعام للمحكمةامليزانية الربناجمية املقرتحة يفأفريقيا الوسطى

ممكناً.ذلكأينما كانتقييمها بعناية وأخذها بعني االعتبار 
ما تبلغمجهورية أفريقيا الوسطىاحلالة يف احتياجات امليزانية النامجة عن التطورات األخرية يف إن -١٠

النحو التايل:وقد مت توزيعها علىيوروألف ٦٢٩,٨٣جمموعه
ملكتب املدعي العام؛ وألف يورو٧٣٠,٧٢(أ)   
ألف يورو لقلم احملكمة. ٨٩٩,١(ب) 

، املؤقتةالعامةاملساعدةالرئيسية تتعلق بضافية اإلتكاليف الإن كما هو مبني يف اجلدول أدناه، -١١
الشهود).إعادة توطنيالتشغيل العامة (مبا يف ذلك ونفقاتالسفر تكاليف و 

اللوائح والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدوليةأنظر )٢(
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(بآالف اليورو)المقترحة اإلضافيةالميزانية: ١الجدول 
موع ا البرنامج الرئيسي الثالث البرنامج الرئيسي الثاني  البند

موع الفرعي للموظفني ا

٢٢٨,١٢ ١٥٠,٨ ٠٧٧,٣٢ املساعدة العامة املؤقتة

٢٢٨,١٢ ١٥٠,٨ ٠٧٧,٣٢ موع الفرعي للموظفني اآلخرين ا

٦٤٩,٨ ١٩٠,٢ ٤٥٩,٦ تكاليف السفر

٥٠,٠ ٥٠,٠ تكاليف اخلدمات التعاقدية 

٥٠٩,٥ ٣٦٥,٧ ١٤٣,٨ النفقات التشغيلية العامة
١٨,٤ ١٨,٤ اللوازم واملواد

١٧٤,٠ ١٧٤,٠ األثاث واملعدات

٤٠١,٧١ ٧٤٨,٣ ٦٥٣,٤ موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
باملوظفني

٦٢٩,٨٣ ٨٩٩,١ ٧٣٠,٧٢ المجموع 

وصف الموارد-رابعاً 
مكتب المدعي العام –البرنامج الرئيسي الثاني -ألف
عامملدة اثين عشر شهرا من التحقيقات يفالزمةللربنامج الرئيسي الثاين اإلضافيةإن امليزانية-١٢

.يوروألف ٧٣٠,٧٢. املبلغ اإلمجايل املطلوب هو ٢٠١٥

ألف يورو٠٧٧,٣٢موارد الموظفين                                          
جديدة.قائمةأي وظيفة ليس مطلوباً -١٣
. وسيحتاج قسم لمساعدة العامة املؤقتةألف يورو ل٠٧٧,٣٢املبلغ اإلمجايل املطلوب قدره  -١٤

جديد، فهذا ا يعادل منصب بدوام كاملاملوارد لفريق واحد كامل ومتكامل. وفيما يتعلق مبإىل التحقيق 
موظف لشعبة االختصاص ٠,٨موظف لشعبة االدعاء و ٤,٩موظف لشعبة التحقيقات و ١٤,٣يعين 

واحد عامل موظف ا يعادل مل٠,٣والتكامل والتعاون. باإلضافة إىل ذلك، سوف تكون هناك حاجة إىل 
ضافية ملكتب املدعي العام.اإلتطلبات امل٢اجلدول حيدد حملي. بدوام كامل



ICC-ASP/13/10/Add.1

4 10A1-A-201014

IC
C

-A
S

P/9/[…
]

Page
4

اليورو)ب(لمكتب المدعي العام المساعدة المؤقتة العامة متطلبات : ٢الجدول 

موع  ا أشهر عمل الرتبة القسم العنوان

مكتب المدعي العام المباشر٢١٠٠

٢٣٠١٠ ٣,٠ اخلدمات العامة (رتبة أخرى) قسم اخلدمات الرتمجة الشفوية امليدانية (متعددة)

والتكامل والتعاوناالختصاص شعبة ٢٢٠٠

٣٧٥٨٧ ٩,٠ ٣-ف التعاون الدويلقسم مستشار التعاون الدويل

شعبة التحقيق ٢٣٠٠

٣٧٥٨٧ ٩,٠ ٣-ف قسم التخطيط والعمليات حملل

٣٧٥٨٧ ٩,٠ ٣-ف قسم التخطيط والعمليات حملل

٧٢٥٧٠ ٩,٠ ٢-ف قسم التخطيط والعمليات معاونحملل

٣٧٥٨٧ ٩,٠ ٣-ف التخطيط والعملياتقسم  موظف ميداين معين بالعمليات

٧٠٠٣٠ ٩,٠ رأ–خ ع  قسم التخطيط والعمليات )اً حملييوظفون ميدانيني (موظفني 

٩٧٥٥٤ ٩,٠ رأ–خ ع  قسم التخطيط والعمليات مساعد إلدارة املعلومات

٩٧٥٥٤ ٩,٠ رأ–خ ع  قسم التخطيط والعمليات حملل بيانات الوقائع

٤٥٠١٠٥ ٩,٠ ٤-ف أفرقة التحقيق حمقق رئيسي

٤٥٠١٠٥ ٩,٠ ٤-ف أفرقة التحقيق رئيس فريق

٣٧٥٨٧ ٩,٠ ٣-ف أفرقة التحقيق حمقق

٣٧٥٨٧ ٩,٠ ٣-ف أفرقة التحقيق حمقق

٣٧٥٨٧ ٩,٠ ٣-ف أفرقة التحقيق حمقق

٣٧٥٨٧ ٩,٠ ٣-ف أفرقة التحقيق حمقق

٧٢٥٧٠ ٩,٠ ٢-ف أفرقة التحقيق حمقق معاون 

٧٢٥٧٠ ٩,٠ ٢-ف أفرقة التحقيق حمقق معاون 

٧٢٥٧٠ ٩,٠ ٢-ف أفرقة التحقيق حمقق معاون 

٧٢٥٧٠ ٩,٠ ٢-ف أفرقة التحقيق حمقق معاون 

٧٢٥٧٠ ٩,٠ ٢-ف أفرقة التحقيق حمقق معاون 

٧٢٥٧٠ ٩,٠ ٢-ف أفرقة التحقيق حمقق معاون 

شعبة االدعاء ٢٤٠٠

٤٥٠١٠٥ ٩,٠ ٤-ف قسم االدعاء حمامي احملاكمة
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ألف يورو٦٥٣,٤الموارد من غير الموظفين

ألف يورو٤٥٩,٦تكاليف السفر                                                       

بعثات احملققني وموظفي الدعم، لتغطية تكاليف بشكل رئيسيألف يورو ٤٥٩,٦مبلغُيطلب-١٥
املتصلة بالتعاون املتعلقةشهود جلمع األدلة وللبعثات بالتصال وأعمال االامليدانينيمثل املرتمجني الفوريني 

.رحلة٩٩تكاليف لـيوفر هذا املبلغ سوف . بالقضية

ألف يورو٥٠,٠٠اخلدمات التعاقدية                                                                   

راجعة األدلة املتعلقة مبللنسخ والرتمجةلالستعانة مبصادر خارجية يوروألف ٥٠,٠طلب مبلغ يُ -١٦
إليها اجة احلاليت قد تدعوللغات ةمطلوبهذه إن أعمال الرتمجة والنسخ. عن املعلوماتوالكشف
اللجوء إىل االستعانة مبصادر خارجية هو احلل الوحيد إن احملكمة. ضمنواليت ليست متوفرةللتحقيق 

والسرعة.يةاالقتصادالناحيةمن اجلدير

ألف يورو١٤٣,٨النفقات التشغيلية العامة                           

نفقات التكاليف التشغيلية املرتبطة بهذا املبلغ يتعلق معظم. ألف يورو١٤٣,٨طلب مبلغ يُ -١٧
خالل البعثات واملقابالت مع الضحايا والشهود. اللذين يتم نشرهمبتقدمي املساعدة إىل املوظفني 

ص الربجميات واألجهزة املشفرة وغريها باإلضافة إىل ذلك، يتم ختصيص بعض األموال للحصول على تراخي
الشهود.بمن النفقات املتعلقة 

قلم المحكمة–البرنامج الرئيسي الثالث -باء

سيحتاج قلم احملكمة إىل موارد إضافية هلذه نتيجة لتحقيقات جديدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، -١٨
اجلهاز املسؤول عن اجلوانب غري القضائية مبا أنه و ألف يورو. ٨٩٩,١قدره بلغمب٢٠١٥يف عام احلالة 

مستوى الدعم املطلوب.يدفعهاميزانية قلم احملكمة فإن من إدارة وتقدمي اخلدمات للمحكمة، 

٣٧٥٨٧ ٩,٠ ٣-ف قسم االدعاء حمامي احملاكمة

٣٧٥٨٧ ٩,٠ ٣-ف قسم االدعاء حمامي احملاكمة

٧٢٥٧٠ ٩,٠ ٢-ف قسم االدعاء معاون حمامي احملاكمة

٧٢٥٧٠ ٩,٠ ٢-ف قسم االدعاء معاون حمامي احملاكمة

٣٠٠٧٢ ٩,٠ ١-ف قسم االدعاء قضيةمدير 

٤٨٧٢٧ ٤,٥ رأ–خ ع  قسم االدعاء مساعد دعم احملاكمة

٣٠٠٠٧٧٢ مجموع مكتب المدعي العام
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يف الهاي، ونباإلضافة إىل اخلدمات املطلوبة من قبل موظفي مكتب املدعي العام اجلدد املتوقع-١٩
آنيف يف امليدانمكتب املدعي العام من تسعة حمققني إىل مثانية ايل لقد مت التقدير أنه سيكون هناك حو 

.٢٠١٥واحد يف أي وقت من األوقات يف عام 

احلالة يف مجهورية أفريقيا باملتعلقةهأن خدماتللتيقن منكل جهد ممكن احملكمةقلملقد بذل-٢٠
املوارد منهاري توفسيتم ، اإلضافيةة ياناالفرتاضات اليت تقوم عليها امليز علىتستندالوسطى، واليت 

االعتبار.عنييفاملمكنةاملوارد إعادة نشرأخذ مجيع احتماالتمتلقد املوجودة. 

ألف يورو١٥٠,٨الموارد من الموظفين

فإن عن التحقيقات اجلديدة، فريقيا الوسطى النامجةيف مجهورية أإىل حجم العمليات املتوقعةاً نظر -٢١
حتتاج إىل التعزيز وفقا لذلك. على سبيل املثال،  سوف ،لقلم احملكمةاملقدرة امليدانية اليت مت تقديرها أصًال 

األمنية إىل اخلدماته سوف يتم تقدمي، أن٢٠١٥املقرتحة لعام امليزانية الربناجميةيف االفرتاضكان 
هاملكتب امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى من موقع بعيد. ولكن نظرا للتطورات األخرية، من املتوقع أن

تدعو ، سوف وبشكل مماثليف مجهورية أفريقيا الوسطى. لذلكمورد خمصصتوفري إىلستدعو احلاجة
ةاملتوقعلتوفري اخلدمات لألعداداالتصاالت تكنولوجيا املعلومات و مندعمسائقني إضافيني والاجة إىل احل

.امليدانمن احملققني واملوظفني اآلخرين يف 

.٣على النحو الوارد يف اجلدول العامةمساعدة املؤقتةللإن قلم احملكمة حباجة إىل أموال -٢٢

)اليوروب(لقلم المحكمة المساعدة المؤقتة العامة متطلبات : ٣جدول ال

موع  ا أشهر عمل الرتبة القسم العنوان

قلم المحكمةمكتب ٣١٠٠

١٠٠٨٣ ٨,٠ ٣-ف قسم األمن والسالمة ضابط أمن ميداين

شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة٣٢٠٠

٤٠٠٤٧ ١٢ رأ–خ ع  قسم العمليات امليدانية )٣سائقني (

٣٠٠٢٠ ١٢ رأ–خ ع  واالتصاالتقسم تكنولوجيات املعلومات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لميداينفين

٨٠٠١٥٠ مجموع قلم المحكمة
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ألف يورو٧٤٨,٣الموارد من غير الموظفين

يوروألف ١٩٠,٢تكاليف السفر                                                                 

:ةالتاليقلم احملكمةقسام أللتغطية تكاليف السفر ألف يورو ١٩٠,٠طلب مبلغ يُ -٢٣

لدعم للسائقني الالزمنيبدل اإلقامة اليوميألف يورو ل١٣,٦طلب مبلغ يُ قسم العمليات امليدانية: (أ)   
البعثات يف امليدان؛

إلعادة التوطني احلماية تإحاالنفيذ لتألف يورو١٦٧,٢طلب مبلغ يُ وحدة الضحايا والشهود: (ب) 
واملساعدة يف تكاليف االنتقال؛

التوعية.املتعلقة بلألنشطة ألف يورو٩,٤طلب مبلغ يُ العام: قسم املعلومات والتوثيق(ج)  

ألف يورو٣٦٥,٧النفقات التشغيلية العامة                                                  

من قبل األقسام التالية:مطلوبة العامة يةالتشغيلالنفقات-٢٤

املركبات؛على للتأمني ألف يورو ٢,٤طلب مبلغ يُ قسم العمليات امليدانية: (أ)  

لتكاليف االتصال باإلنرتنت ألف يورو ١١,٥طلب مبلغ يُ قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: (ب) 
، مبا يف ذلك الصيانة؛آمنةلشبكة 

إلعادة التوطني احلماية تلتنفيذ إحاالألف يورو ٣٥١,٨طلب مبلغ يُ الضحايا والشهود: وحدة (ج) 
توقعة من قبل مكتب املدعي العام.واملساعدة يف تكاليف االنتقال امل

ألف يورو١٨,٤اللوازم واملواد
الوقود لدعم البعثات لتكاليفمن قبل قسم العمليات امليدانية ألف يورو٣,٦مبلغ يُطلب-٢٥

من قبل قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألف يورو١٤,٨مبلغ ُيطلب، ويشكل مماثلامليدانية. 
نوع (من منةاآلة التخزين النقالوحداتلوازم واملواد، مبا يف ذلك أجهزة الكمبيوتر احملمولة، تكاليف الل

USB ،(لشبكة والكابالت لاحتياطيةبطاقات الدخول عن بعد، وبطاقات و ، احلربوالطابعات وخراطيش
.للمكتبوصناديق توزيع الشبكة

ألف يورو ١٧٤,٠األثاث واملعدات                                           
لدعم البعثات إىل مركباتةمن قبل قسم العمليات امليدانية لثالثيوروألف ١٢٠,٠مبلغ يُطلب-٢٦

املكتبيةالعملألجهزةيوروألف ٥٤,٠قسم اخلدمات العامة مبلغ ويشكل مماثل، يلزم لامليدان. 
واملعدات ذات الصلة ملوظفي مكتب املدعي العام اجلدد.
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المرفق األول 

)جمھوریة أفریقیا الوسطى(٢٠١٥میزانیة تكمیلیة لعام لاالفتراضات ل

موع ا العمل

٢ عدد احملققني ١

٨٠ عدد الشهود املتوقعني ٢

٢٠ عدد األشخاص يف برنامج احلماية ٣

١ عدد املكاتب امليدانية / التواجد ٤

____________


