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 ٢٠١٦تكميلية مقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام ميزانية 

 مةمقدِّ ال - أوالً 
املتعلقة  بعة يف احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")، ُوضعت االفرتاضاتارسة املتّ موفقًا للم -١

العميف يف الال القضائي ويف جمال املقاضاة  احملكمة استنادًا إىل خطط أجهزةرتا وأق ٢٠١٦مبيزانية عام 
 .٢٠١٥تقديرها على وجه الدقة عند �اية متوز/يوليو  إمكانللسنة التالية، بقدر 

. وبالتايل ٢٠١٥آب/أغسطس  ٧مت يف دِّ قُ  ٢٠١٦إن ميزانية احملكمة الربناجمية املقرتحة لعام  -٢
املتطلبات اإلضافية املرتتبة على املستجدات اليت  يةمقرتحها املتعلِّق بامليزانمل يكن بوسع احملكمة تضمني 
 حصلت بعد ذلك التاريخ.

د الفقيه املهدي بتاريخ أمحهذه املستجدات إصدار أمر بالقبض على أهم ومن  -٣
. لقد حدث ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٦ونقيف هذا املشتبه فيه إىل احملكمة يف  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٨
يف بفتح حتقيق يف مايل  ٢٠١٣يف كانون الثاين/يناير  ةالعام ةاملدَّعيذته الذي اختّ قرار ال بناء علىذلك 

حاليًا عقد جلسة اعتماد التهم يف هذه  املزَمع. ومن ٢٠١٢جرائم مدَّعى بارتكابا يف كانون الثاين/يناير 
 .٢٠١٦القضية يف أوائيف عام 

(للمحكمةمن النظام املايل والقواعد املالية  ٧-٣و ٦-٣ووفقاً للبندين  -٤
0F

الوثيقة بم احملكمة ، تقدِّ )۱
تعلق بامليزانية تتبعات املعنية من دات املستجّ ما يرتّتب على   فيهنيَّ بَـ يُـ يزانية تكميلياً بشأن املمقرتحاً احلالية 

 .يورو ١٩٨ ٣٠٠اإلمجايل  ا، يبلغ مقدارهوما تستلزمه من متطلبات مالية
 دق)على نحو أمنه ألف يورو  ٩٠,٦( المطلوبنصف هذا المبلغ ويُعتزم صرف ما يناهز  -٥

الثاني من حيث الكبر،  المقدارالشهرية لفريق الدفاع، بينما يمثل  والنفقاتالقانونية  األتعابلسد 
باعتبارمها ، الالزمة لتوفير خدمات لغوية بالعربية وبلغة التماشيق دألف يورو، الموار  ٤٠,٢ البالغ
والين عليهم/اجلماعات املتضررة يف القضية املعنية. وسيستوعب قلم احملكمة التكاليف املتأتية  املتهم لغَيت 
وذلكم رد تفاصيله أدناه، تاملستجدات يف احلالة يف مايل يف عدد من الاالت األخرى، كما  أحدثعن 
 بعته أجهزة أخرى أيضاً.�ج اتّ 

                                                           

 انظر النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية.  )١(
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 االفتراضات -ثانياً 
املقرتحة استناداً إىل افرتاض أن احملكمة سُتجري حتقيقات ناشطة يف مثاين  ٢٠١٦ت ميزانية دّ عِ أُ  -٦

ست قضايا فقط قد بلغت املرحلة االبتدائية يف عام تكون احلالة يف مايل، لكن على أن  منهاحاالت، 
يف  بهألنه مل يكن من املرتقب عند تقدمي امليزانية املقرتحة أن يصدر أمر بالقبض على مشتبه ، ٢٠١٦

إىل افرتاض أن جلسة اعتماد التهم تستند امليزانية التكميلية احلالية فالقبض عليه.  وأن يتسّىن احلالة يف مايل 
يف املرتبطة بذه ويراد با سد التكال ٢٠١٦ستجري يف الربع األول من عام املستجدة يف هذه القضية 
ق مزيد قد يصدر عن القضاة. ويرد يف املرفدون استباق أي قرار آخر ، هذه مرحلة اإلجراءاتالقضية حىت 

 من املعلومات بشأن االفرتاضات املعنية.

 التبعات المالية -ثالثاً 
درجت بالفعيف من أجيف مايل يف هذه امليزانية التكميلية املوارد اليت أُ باحلسبان عند إعداد ت ِخذأُ  -٧

ا تقديراتأفضيف  املالية املرتقبة حاليًا وفق التبعات تيئ لتحمُّيفالربناجمية املقرتحة. إ�ا  ٢٠١٦ميزانية عام 
 وق الطوارئ.دصن مبالغ من خدام. وإذا لزمت أية موارد إضافية فإ�ا ستخضع إلخطار باستاملمكنة
جيب التنويه إىل أن مثة تغريات يف املتطلبات التشغيلية، تتعلق على اخلصوص باجلوانب األمنية و  -٨

تقدميها يف أوائيف  املزَمعليص امليزانية التكميلية األصلية اليت كان من يف امليدان، قد أفضت باحملكمة إىل تق
حبسب حتدي  تقديراتا،  مواصلةبغية  يةالقضهذا الشهر. وتواصيف احملكمة رصد املستجدات يف 

 االقتضاء.
 إن متطلبات امليزانية احلالية املتأتية عن أحدث املستجدات يف احلالة يف مايل تبلغ ما  -٩

 ألف يورو فيما خيص قلم احملكمة. ١٩٨,٣ هجمموع
 ختص التكاليف اإلضافية الرئيسية بند املساعدة املؤقتة العامة،  ، يف اجلدول أدناهنيَّ بَـ وكما يُـ  -١٠

 وبند اخلدمات التعاقدية، وبند تكاليف حمامي الدفاع، وبند النفقات التشغيلية العامة.
 المقترحة (بآالف اليوروات) التكميلية: الميزانية ١الجدول 

 الربنامج الرئيسي الثال  البند

 ٤٠,٢ املساعدة املؤقتة العامة

 ٤٠,٢ سائر تكاليف العاملنيلالموع الفرعي 

 ٣,٨ السفر

 ٣٠,٠ اخلدمات التعاقدية

 ٩٠,٦ الدفاع وحمام

 ٣٣,٨ النفقات التشغيلية العامة

 ١٥٨,١ بالعاملني املتصلةغري  الموع الفرعي للتكاليف

 ١٩٨,٣ المجموع
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 وصف الموارد -رابعاً 

 قلم المحكمة –البرنامج الرئيسي الثالث  -ألف
احملكمة وتوفري شؤون ارة غري القضائية إلدا كان قلم احملكمة اجلهاز املسؤول عن اجلوانب مّ ـل -١١

 على وفيما خيص احلالة يف مايل، سيتعنيَّ  اخلدمات هلا فإن ميزانيته تتحدد مبقدار الدعم املطلوب تقدميه.
القضائية، وخدمات  تدبر األعمالخدمات لغوية، وخدمات يف جمال على اخلصوص ر قلم احملكمة أن يوفَّ 

 .اً توعوي وعمالً للشهود، ومساعدة قانونية، 
بتوفري خدماته املتعلقة بأحدث بقدر املستطاع قصارى جهده للتكفيف بذل قلم احملكمة وقد  -١٢

موارده اليت مت بالفعيف اقرتاحها يف إطار امليزانية الربناجمية لعام  حدوداملستجدات يف احلالة يف مايل ضمن 
 وقسم الين عليهم والشهود تدبر األعمال القضائيةقسم أقسام، منها  عدة تد. وهلذه الغاية تعهَّ ٢٠١٦

أضرارهم، باستيعاب التكاليف اإلضافية املتصلة جبلسة اعتماد التهم وقسم مشاركة الين عليهم وجرب 
 .٢٠١٦ضمن حدود املوارد املرصودة يف إطار امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

من غريها وارد من املوظفني و من امل موارد إضافية، حيتاج إىلمع ذلك ظيف قلم احملكمة سي بيد أن -١٣
 الئمة، على النحو املعروض أدناهلتوفري اخلدمات امل ،واردمن امل

 المزيد من الموارد من الموظفين -١

لتوفري خدمات الدعم اللغوي، سيحتاج قسم اخلدمات اللغوية إىل موظفني مؤقتني إضافيني  -١٤
 على النحو التايل:

كيف منهما ملدة أسبوعني بغية تقدمي سيلزم  اللغة العربية املستقلني  ي/مراجعيمرتمجاثنان من  )أ (
 جمال الرتمجة العربية يف سياق اعتماد التهم؛ الدعم يف

ثالثة ترامجة من ترامجة اللغة العربية املستقلني (اللغة اليت يتكلمها املشتبه فيه) ملدة أسبوع يف  )ب (
لتوفري خدمات الرتمجة الشفوية  ٢٠١٦الفرتة املمتدة من كانون الثاين/يناير إىل آذار/مارس 

 خالل جلسة اعتماد التهم؛
لي احملامني بلغات احلاالت ة شفوية يف امليدان لدعم اللقاءات مع الين عليهم/موكِّ خدمات ترمج )ج (

 شفوية يف مركز االحتجاز.، وخدمات ترمجة ذات الصلة (ومنها لغة التماشيق واللغة العربية)
 بياناً وجيزاً مبتطلبات قلم احملكمة من املساعدة املؤقتة العامة: ٢يتضمن اجلدول و  -١٥

 (بآالف اليوروات) متطلبات قلم المحكمة من المساعدة المؤقتة العامة: ٢الجدول 

 الموع مدة العميف باألشهر الرتبة  القسم الصفة

 : شعبة الخدمات القضائية٣٨٠٠

 ٣٣,١ ٠,٥ ٣-ف قسم اخلدمات اللغوية ون/مراجعونمرتمج

 ٧,٣ ٠,٢٥ رر -خ ع قسم اخلدمات اللغوية يونميدان ترامجة

 ٤٠,٢    المحكمةالمجموع لقلم 
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 ألف يورو ١٥٨,١ من الموظفينغير الموارد الموارد        -٢

 يورو آالف ٣,٨ السفر       )أ (
اللغة  ترامجةألف يورو لسد متطلبات سفر  ٣,٨حيتاج قسم اخلدمات اللغوية إىل مبلغ مقداره  -١٦
 .ومرتمجيها/مراجعيها العربية
 ألف يورو ٣٠,٠ اخلدمات التعاقدية      )ب (
شركة توفر داين إىل موارد الستئجار خدمات قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليحيتاج  -١٧

. كما إن هناك احتياجات مرتبطة باملتطلبات وحتسينهملكتب امليداين القائم يف باماكو متطلبات عميف ا
 عنيةامل القضية على وجه التحديد. وتبلغ كيف املتطلباتهذه األمنية يف احلالة يف مايل بوجه عام ويف 

 يورو. ألف ٣٠,٠
 ألف يورو ٩٠,٦ حمامو الدفاع       )ج (
والنفقات القانونية األتعاب ألف يورو لسد  ٩٠,٦حيتاج قسم دعم احملامني إىل مبلغ مقداره  -١٨

الشهرية لفريق الدفاع عن السيد املهدي خالل املرحلة التمهيدية، وفقًا للسياسة فيما يتعلق باملساعدة 
(القانونية

1F

وتزويد الفريق باألموال الالزمة إلجراء عمليات التحقيق خالل األشهر الثالثة األوىل من السنة  )۲
 اليت ستنتهي إىل انعقاد جلسة اعتماد التهم.

 ألف يورو ٣٣,٨ النفقات التشغيلية العامة      )د (
ألف يورو للتواصيف مع صحفيني وممثلني  ٣٣,٨اإلعالم والتوعية إىل مبلغ مقداره  حيتاج قسم -١٩

 يتيحيف بلوم الين عليهم والموعات املتضررة، ما  هاّمني نظراءللمجتمع األهلي من مايل، باعتبارهم 
 .)وىل القضايا يف احلالة يف مايلأُ ( القضية األفضيف بدور احملكمة وإجراءاتا يف هذه اإلحاطة

                                                           

 ).ICC-ASP/12/3(الوثيقة  وثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بنظام املساعدة القانونية اخلاص باانظر   )٢(
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 المرفق

 (مالي) ٢٠١٦االفتراضات فيما يتعلق بالميزانية التكميلية لعام 

 الموع العنصر

 ٥ الثالثة أشهرعقدها خالل  املزَمععدد جلسات احملاكمة  -١

 ١ عدد عمليات التحقيق -٢

 ١ عدد املكاتب/أماكن التواجد امليدانية -٣

 ١ لون أمام احملكمةعدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين سيمثُ  -٤

 ١ عدد املشتبه فيهم/املتهمني احملتجزين -٥

 ١  عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار املساعدة القانونية -٦

____________ 
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