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 لمحة عامة -أوالً 

الربناجمية املقرتدة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")  ٢٠١٩عام ميزانية يبلغ مقدار  -١
في  ٢,٦يورو، أي ماليين  ٣,٧٠. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها مليون يورو ١٤٧,٥٥

 مليون يورو). ١٤٣,٨٥( ٢٠١٨، على مقدار امليزانية املعتمدة لعام المئة

تنفيذ األولويات االسرتاتيجية لشىت ل مباشرةً  نتيجةً يأيت من الزيادة املقرتدة  اً كبري   اً قسط إن -٢
اقرتاح و  إطار جملس التنسيق يفاحملكمة  كبار مسؤويلأقرها   أولوياتوهي  ٢٠١٩يف عام وددات احملكمة 

هذه األولويات واألنشطة ما ميكن إىل جتسِّد و  .للصندوق االستئماين للمجين عليهم ةالتنظيمي تعزيز البنية
ل عمل احملكمة يف الا بواقعيف هذه املردلة، وقد تتأثر الدقًا  ٢٠١٩دد معقول ترقُّبه فيما خيص عام 

 :فهي ٢٠١٩أما األولويات االسرتاتيجية الرفيعة اليت مت متييزها فيما خيص عام  .القضائي وجمال املقاضاة

 :يف ثالث حماكمات وخباصة ،ودعمهاالقضائية تنفيذ اإلجراءات  )أ (

دومينيك قضية : ٢٠١٩ عقد جلسات احملاكمة خالل عاميُتوقع أن تكون ثالث قضايا قد بلغت مردلة 
قضية احلالة يف كوت ديفوار)، و يف ( لوران اْغبَـْغبو وشارل ابْليه غوديهاحلالة يف أوغندا)، وقضية يف ( أُنغوين
إن االفرتاضات القضائية فيما يتعلق بدعم اإلجراءات االبتدائية ال تنطوي  ).مايلاحلالة يف يف ( احلسن

 سيظل، ٢٠١٨على غرار عام  فالواقع أنه،. ٢٠١٩عام لمقدار املوارد املطلوبة  من ديثعلى حتول كبري 
الزمني لدعم جلسات احملاكمات تابعان لقلم احملكمة نشطة الراة يف قاعات احملكمة فريقان معنيان باأل

ميكن أن تنعقد جلسات حماكمة إضافية قد طيلة السنة. و  أُنغوينويف قضية  اْغبَـْغبو وابْليه غوديهيف قضية 
بأودها مستعيناً قلم احملكمة سينهض ، احلسنيف قضية  ٢٠١٩يف وقت يقارب الربع األخري من عام 

 أية زيادة من أجل دعم هذه األنشطةقترح فال تُ احملكمة.  جلساتأنشطة  لدعمداليًا مبوارده املتوفرة 
 .٢٠١٨مدة لعام امجية المعتبرنيخص أي جهاز فوق مقدار ميزانيته ال فيما

 بوسائل منها أنشطة ميدانية: عمليات حتقيق ناشط ودعمها مثاينإجراء  )ب (

عدد عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها إىل مثاين عمليات مكتب املدَّعي العام سيزيد  ٢٠١٩يف عام 
احلالة  يف نيعمليتو  عملية واددة يف بوروندي، :لكي يليب املتطلبات األكثر إحلادًا فيما خيص تدخله

يف واددة عملية و ، ))باالكا - أْنيت( بقضية وال )سيليكا( ة أقضييف اليف مجهورية أفريقيا الوسطى (الثانية 
وعملية واددة ر [بالسودان]، يف دارفو  وعملية واددة يف احلالة، يف كوت ديفوارالقضية الثانية يف احلالة 

سعى مكتب املّدعي لقد  ليبيا.احلالة يف الرابعة يف و الثالثة  تنيالقضييف  نيعمليتو  يف جورجيا،يف احلالة 
إعادة ختصيص العام، من أجل متويل النشاط املزيد املقدار، إىل ترشيد االستعانة باملوارد املتوفرة عن طريق 

ى عدد وبالنظر إلاملوظفني ومتييز جماالت ميكن فيها حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة. 
الجدة واستمرار وجوب النهوض بعبء العمل الفائق في جميع عمليات  المتطلبات الجديدة كلَّ 

 مليون يورو. ٢,١التحقيق وجميع القضايا فإن المكتب يطلب موارد إضافية يقارب مقدارها 

لتوفري الدعم الالزم ملكتب املدَّعي العام يف عمليات التحقيق اليت جيريها، ومساندة جممل العمليات اليت و 
ملكتبني القطريني اإعمال بللتكفل مثًال إضافية  استثماراتجتريها احملكمة يف امليدان، تلزم يف قلم احملكمة 

متويل هذه املتطلبات اإلضافية عن طريق احملكمة . وقد تسىن لقلم كامالً إعماًال   القائمني يف مايل وجورجيا
 حتقيق وفورات وختفيضات، وعن طريق إعادة ختصيص املوارد كلما كان ذلك ممكناً.
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 يف ثالث قضايا األضرار رباألوامر جبتنفيذ  )ج (

(مجهورية الكونغو  لوبنغاقضايا مردلة تنفيذ جرب األضرار: قضية  بلوغ ثالث ٢٠١٩يُتوقع أن يشهد عام 
األوامر  تنفيذ. وسيشمل (مايل) املهدي ، وقضية(مجهورية الكونغو الدميقراطية) كاتنغاالدميقراطية)، وقضية 

جيريها الصندوق االستئماين للمجين عليهم، بدعم من قلم احملكمة وبالتشاور أنشطة ميدانية  األضرار ربجب
وقضية  لوبنغااألنشطة الراة يف نطاق قضية  زمنمع املمثلني القانونيني للمجين عليهم والدوائر االبتدائية. 

 عني املكانيف ذ الين عليهم املستحقني للتعويضات. وتستلزم هذه اإلجراءات، اليت ستنفَّ  متييز املهدي
وفيما  مشاركة من الصندوق االستئماين للمجين عليهم ومن قلم احملكمة ومن الدوائر املعنية.ويف الهاي، 

 يورو مليون ١,٥خيص الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ُتطلب الزيادة املقرتدة اليت يقارب مقدارها 
التنفيذ من مرادل ما يتعلق مبردلة  ومنهاؤولياتا، لكي تضطلع مبسلتعزيز البنية التنظيمية ألمانة الصندوق 

 إجراءات جرب األضرار.

االستثمار يف أهم مشاريع تدبر املعلومات والقدرات يف جمال األمن للمحكمة بشىت  )د (
 :ودداتا

تنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر  ٢٠١٩ستواصل احملكمة يف عام 
املعلومات. ويراد بذه االسرتاتيجية حتسني مجيع السريورات املعمول با يف احملكمة جلعلها أنسَب وأجنَع 

مجيع أجهزة احملكمة مبعظم األنشطة ذات الصلة لصاحل قلم احملكمة وآمَن وأكثَر شفافية. ويضطلع 
 واجلهات اخلارجية املستفيدة من اخلدمات املعنية مثل أفرقة متثيل الين عليهم وأفرقة الدفاع.

ص لها في االعتماد المخصَّ  لىأية زيادة ع ٢٠١٩وال تطلب من أجل هذه االستثمارات في عام 
أن حيّد من مجيع متطلباته من املوارد . لقد تسىن لقلم احملكمة ٢٠١٨الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام 

مبقياً إياها يف  ٢٠١٩املعلومات يف عام تدبر صة لتنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/املخصَّ 
استثمار  ٢٠١٩. ويلزم فيما خيص عام ٢٠١٨ص هلا يف امليزانية املعتمدة لعام املخصَّ قدار املددود 

 ص رئيسياً لتنفيذ منصة مسارات األعمال القضائية.خيصَّ مليون يورو،  ١,٦يقارب مبلغه 

املقرتدة للمحكمة تقييمًا دقيقًا بالقياس إىل االدتياجات  ٢٠١٩لقد قـُيِّم مقدار ميزانية عام  -٣
الواقعة على عاتق الدول وذلك للحد من الزيادات يف مبالغ امليزانية بقدر املستطاع نظرًا إىل القيود املالية 

الزيادة يف  )٢دها جملس التنسيق؛ (األولويات الرفيعة اليت ددَّ  )١مراعاة ما يلي أيضاً: (األطراف، مع 
 يف جماالت مثل جمالزيادة مدى تعقيد عمليات احملكمة  )٣؛ (املناظر هلا عبء العملو عدد احلاالت 

يف حتقيق مكاسب طويلة األمد أن االعتمادات املقرتدة ستسهم تعتقد احملكمة إن التعاون. جمال األمن و 
عن طريق زيادة النجاعة، وذلك بصورة رئيسية من خالل تسريع اإلجراءات القضائية، والسهر على التقيد 

الدرجة العالية من اجلودة اليت تتسم با عمليات التدارس األويل مببادئ احملاكمة العادلة؛ واستدامة 
فيما آمن بيئة املعلومات  وجعلألثر على صعيد الواقع؛ وتعزيز اوعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة؛ 

 احملكمة. عملخيص 

 وبيئُة العمل ٢٠١٩االفتراضات المتعلقة بعام  -ثانياً 

مد منذ الذي اعتُ -  مبوجب نظام روما األساسي نشئت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")أُ  -٤
بصفتها احملكمة الوديدة املستقلة والدائمة وذات الطابع العاملي اليت هلا اختصاص على - سنة خلت  ٢٠

األشخاص املتهمني بأخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل وهلا والية يف جمال جرب أضرار الين عليهم يف 
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تعمل  ما يعين أ�ا ال عترب اختصاص احملكمة مكمًال الختصاص احملاكم اجلنائية الوطنية،هذه اجلرائم. ويُ 
مسؤولياتا الرئيسية عن املقاضاة يف هذه اجلرائم أو ممارسة  علىإال عندما تكون الدولة املعنية غري قادرة 

 يف ذلك. راغبة  غري

وظيفة ثابتة  ٩٧٢يتألف من  ٢٠١٨عام الكامل املقر فيما خيص حملكمة مالك موظفي اإن  -٥
، ن موظفي المساعدة المؤقتة العامةامل بدوام كامل ممن معادالت الموظف الواحد الع ١٦٥,٦٩و

 دولة. ٩٣ من رعايا

دالة تنظر فيها: احلالة يف بوروندي،  ١١يف  ٢٠١٩عام  تعمل احملكمة خالليُتوقع أن و  -٦
ديفوار، واحلالة يف مجهورية الكونغو  ، واحلالة يف كوت األوىل والثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطىنيواحلالت

واحلالة يف السودان (دارفور)، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف الدميقراطية، 
 مايل، واحلالة يف أوغندا.

وهي قضية  ٢٠١٩طيلة عام  في المرحلة االبتدائيةعلى األقل  ثالث قضاياتظل توقع أن ويُ  -٧
إىل اإلجراءات االبتدائية يُتوقع أن تستمر طيلة  وإضافةً . احلسنوقضية  أُنغوينوقضية  اْغبَـْغبو وابْليه غوديه

 .قضايا إجراءات جبر األضرار في ثالثوكذلك  خمس دعاوى استئناف نهائي ٢٠١٩عام 

يف عام  عمليات ستأن يزيد عدد عمليات التحقيق الناشط من ويزمع مكتب املّدعي العام  -٨
، ُجترى يف احلالة يف بوروندي، ويف قضيتني يف احلالة الثانية يف ٢٠١٩يف عام  عمليات إلى ثماني ٢٠١٨

 ديفوار ، واحلالة يف كوت))باالكا  -أْنيت(  بقضية وال ) سيليكا( أقضية ال(مجهورية أفريقيا الوسطى 
ليبيا. احلالة واحلالة يف جورجيا، والقضيتني الثالثة والرابعة يف ، واحلالة يف دارفور بالسودان، (القضية الثانية)

وسيواصل املكتب، نظرًا للطابع الدينامي املتأصل الذي تتسم به املهام املنوطة به واألنشطة اليت يضطلع 
 ، مراعاةً قائمة ات جديدة أو إغالق حتقيقاتحتقيق فتح ٢٠١٩يف عام  أن جيريضرورة  تقييمبا، 

لسياسته يف جمال انتقاء القضايا وحتديد و  ،تطرأوأية داالت قد فيها  املنظوريف احلاالت  للمستجدات
 درجات أولويتها.

 للتدارسلتسع حاالت تخضع ري مكتب املّدعي العام حتليًال إىل ذلك يُتوقع أن جيُ  وإضافةً  -٩
كولومبيا، واحلالة يف : احلالة يف  للتدارس األوليختضع داالت  تسعكانت   ٢٠١٨. ففي عام األولي

غابون، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق/اململكة املتحدة، واحلالة يف نيجرييا، واحلالة يف فلسطني، واحلالة 
عية العامة طلبت املدّ  ،يف الفلبني، واحلالة يف أوكرانيا، واحلالة يف فنزويال. وفيما يتعلق باحلالة يف أفغانستان

أن تأذن هلا مبباشرة حتقيق يف جرائم  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠يف الثالثة  من الدائرة التمهيدية
 . فيها بارتكابا املّدعىرائم ضد اإلنسانية اجلرب و احل

يف  طريةمكاتب قُ  لها في سبعةميداني  حضورعلى  ٢٠١٩يف عام ويُتوقع أن تبقي احملكمة  -١٠
ديفوار (أبيجان)، ووادد يف  ْنغي)، ووادد يف كوتوادد يف مجهورية أفريقيا الوسطى (بَـ  :بلدان احلاالت

بيليسي)، ووادد يف مايل (باماكو)، ووادد يف أوغندا (كمباال)، واثنني يف مجهورية الكونغو تْ اجورجيا (
 ْنشاسا وبونيا).الدميقراطية (كِ 

األشخاص عدد وبالنظر إىل استمرار العمليات يف مجيع احلاالت اليت بوشر النظر فيها، سيظل  -١١
من  أكثرُ  ٢٠١٩مشموًال باحلماية يف عام . فسيبقى عالياً  ٢٠١٩يف عام  المشمولين بتدابير الحماية

تاجون إىل دعم يف جمال احملن بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية أو و الشهود املشمول منهم، شاهداً  ٩٠
 مشموًال بتدابير الحماية شخصاً  ٤٥٠وغريه من أشكال الدعم. ومثة داليًا  دعمليات النقل املساعَ 
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المشاركة بصفة  شخص ٧٥٠٠يطلب أكثر من يُتوقع أن  كمامن ُمعاليهم).   ٣٦٠شاهدًا و ٩٠(
، ٢٠١٩يف عام وعالوة على ذلك سيظل من الالزم . السائرةاإلجراءات القضائية يف شىت مجني عليه 

لغة  ٢٩بأكثر من اللغوية مجال الخدمات تقدمي الدعم يف فيما خيص احلاالت اليت حتقِّق فيها احملكمة، 
 .من لغات الحاالت

ثمانية مشتبه  ٢٠١٩ل أمام احملكمة يف عام ثُ وعلى املستوى القضائي يُتوقع أن ميَْ  -١٢
 .االدتجازيف مركز  مجموعة من ست زنازينتلزم فس. سيظلون محتَجزين، منهم مخسة فيهم/متهمين

عدد من  أمام احملكمة يَْمُثلأن  املعنية الثالثويُتوقع فيما خيص اإلجراءات يف احملاكمات  -١٣
لكي يدلوا بشهاداتم، ما يتطلب دعماً كامًال من قسم الين عليهم والشهود  ١٢٨الشهود يصل حتى 
يف إطار اإلجراءات اليت تنعقد يف  ١٠بلغات يبلغ عددها وسيلزم تقدمي اخلدمات التابع لقلم احملكمة. 

يف عام ومن املهم اإلشارة إىل أنه سيواَصل ليزية والفرنسية. كللغتني اإلنقاعات احملكمة، إضافة إىل ا
خمسة أفرقة من أفرقة الممثلين وما ال يقل عن  أفرقة من أفرقة الدفاع عشرة سد تكاليف ٢٠١٩

 وذلك من خالل نظام املساعدة القانونية. القانونيين للمجني عليهم

وينشد الصندوق االستئماين للمجين عليهم تعزيز بنيته التنظيمية تعزيزًا ذا شأن دىت  -١٤
باملهام املنوطة به يف إطار واليته، وال سيما من خالل  املالئماالضطالع  علىيبقى قادرًا 

يف قضية  األضرار رباألوامر جبالقضائية جلرب األضرار، وتنفيذ جراءات اإلاألنشطة املنبثقة عن 
الذي يشمل ، وتوسيع نطاق مهمته املتمثلة يف املساعدة املهديوقضية  كاتنغاوقضية  نغالوب

داليًا بلدين من بلدان احلاالت (مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا) ليشمل ستة من هذه 
 ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وجورجيا). البلدان (بإضافة كوت

  ٢٠١٩ عام لميزانية الرفيعة االستراتيجية األولويات -ثالثاً 

، قددَّد كبار مسؤويل احملكمة (الرئيس واملّدعية العامة ورئيس القلم)، عن طريق جملس التنسي -١٥
هذه األولويات ومن املهم التنويه إىل ان . ٢٠١٩اسرتاتيجية رئيسية ألنشطة احملكمة يف عام  أولوياتأربع 

، وقد تتأثر الدقاً ٢٠١٩ترقُّبه فيما خيص عام يف هذه املردلة واألنشطة جتسِّد ما ميكن إىل دد معقول 
 بواقع عمل احملكمة يف الال القضائي وجمال املقاضاة. 

ية ويعود للس التنسيق إقرار االفرتاضات القضائية واألولويات االسرتاتيجية اليت تقوم عليها امليزان -١٦
يف ختطيط وإعداد وعرض االستثمارات واملتطلبات من بني أجهزة احملكمة املقرتدة، والتكفل باالتساق 

عن ختطيط وإنفاق  . وتُتوىل يف إطار برامج رئيسية أخرى ضمن احملكمة املسؤوليةُ ااملوارد جلميع وددات
 باعتبارهاألطراف نشدانًا إلقرارها عرض على الدول ااجلزء اخلاص با من ميزانية احملكمة األكرب، اليت تُ 

  شرتكة.املقرتدة احملكمة املميزانية 

 تنفيذ اإلجراءات القضائية ودعمها، وبخاصة في ثالث محاكمات -ألف

ل عنصراً دامساً يف كيفية أنشطة احملكمة وميثِّ  يف صميمإجراء احملاكمات العادلة والسريعة يندرج  -١٧
تسيري ر هذه النتائج. وعليه فقد جعل جملس التنسيق من احملكمة وتصوُّ قياس النتائج اليت تتوصل إليها 

 احملكمة. ولوياتأ أهم جاريةحماكمات  ثالث
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عقد جلسات يف إطار  ٢٠١٩يف عام وحبسب االفرتاضات املتعلقة بامليزانية ستواصل احملكمة  -١٨
وسيستمر يف هذه احلاالت . ناحلسوقضية  اْغبَـْغبو وابْليه غوديهوقضية  أُنغوينحماكمات يف قضية  ثالث

التمهيدية القضائي أمام الدوائر  العملُ وفيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار،  ،انْتاغْنداويف قضية  ،الثالث
وسيلزم  .وستظل اهليئة القضائية حتتاج إىل نفس املوارد من املوظفنيخارج نطاق جلسات احملاكمة. 

. ويُتوقع أن تستمر إجراءات احلسنوالتحضري حملاكمة  أُنغوينموظفون من أجل مردلة احلكم يف قضية 
. كما ستكون احملكمة كثرية األشغال على املهديوقضية  كاتْنغاوقضية  لوبنغاجرب األضرار يف قضية 

الصعيد التمهيدي وعلى صعيد االستئناف. ويبلغ عدد احلاالت املعروضة داليًا على الدوائر التمهيدية 
. ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٤يف  احلسنقرر داليًا عقد جلسة اعتماد التهم يف قضية دالة ومن امل ١٥

وعلى صعيد االستئناف يرجَّح أن تنظر دائرة االستئناف يف دعاوى استئناف متهيدي ودعاوى استئناف 
 �ائي يف قضايا يصل عددها دىت ثالثة.

املعروضة عليها والقواعد  دة على حنو استثنائي من ديث القضاياإن إجراءات احملكمة معقَّ  -١٩
فكرب عدد الشهود، واملواد املتعلقة باألدلة،  باعها، قياساً إىل معظم اإلجراءات الوطنية.اإلجرائية الواجب اتّ 

عل هي أمور جتواللغات املستخدمة، مع ضرورة األمن يف امليدان والتعاون من اهليئات القضائية الوطنية، 
من املوارد ووقتًا طويًال. وميكن أن تؤثر داالت التأخري يف جانب من احملاكمات تستلزم قدرًا باهظًا 

مثل تكاليف االدتجاز أو تكاليف  -احملاكمة أثراً مضاعفاً على جوانب أخرى لعمليات احملكمة وميزانيتها 
  بالتتسم بأمهية دامسة، وقد عملت احملكمة خالل السنوات األخرية وعليه فإن جناعة اإلجراءات  الشهود.

مكتب  دة ملمارساتا، ورّكزفعلى سبيل املثال وضعت الدوائر كتيبات مودّ  لتسريع اإلجراءات.كلل 
 قبل عرضها على القضاة. ممكنة  أقصى جهوزيةللمحاكمة  جاهزة املّدعي العام على جعل دفوعه

يف جمال على النحو األكثر فعالية، سياسة مرنة اهليئة القضائية، بغية استخدام مواردها وتطبِّق  -٢٠
تقلب أعباء ختصيص املوظفني يُوزَّع املوظفون وفقها بني الشعب حبسب احلاجة من أجل التكيف مع 

العمل. ولئن كان ميكن أن يزداد عبء العمل يف بعض الدوائر فلم ُتطلب موارد جديدة، إذ يُتوقع أن 
 .٢٠١٨اإلمجايل يف الدوائر سيبقى يف مستوى مماثل ملستواه يف عام عبء العمل 

مثانية مشتبه فيهم/متهمني،  ٢٠١٩أمام احملكمة يف عام َميُْثل وعلى الصعيد القضائي يُتوقع أن  -٢١
زنازين يف مركز االدتجاز. ويُتوقع  ستزين. فستلزم جمموعة زنازين مؤلفة من منهم مخسة سيظلون حمتجَ 

اْغبَـْغبو وابْليه ورمبا قضية  نأُنغوي، وهي قضية ٢٠١٩املردلة االبتدائية يف عام قضايا يف  أن تظل ثالث
دىت بداية  انْتاغْندايف قضية  اإلجراءاتاألقل، بينما ستستمر  جلزء من السنة على احلسنوقضية  غوديه
استعماًال متزامناً، . وستستلزم هذه القضايا استعمال قاعتني من قاعات احملكمة أُدين إذا ٢٠١٩عام 

من أيام يومًا  ٣٢٤وفريقني لدعم أنشطة اجللسات يف قاعات احملكمة يف قلم احملكمة للنهوض بأود 
): كوت ديفوار( اْغبَـْغبو وابْليه غوديهيوماً؛ ويف قضية  ١٦٠(أوغندا):  أُنغوينانعقاد اجللسات (يف قضية 

أفرقة   يظل مكتب املّدعي العام حيتاج إىل ثالثةوسيوماً).  ٤٠(مايل):  احلسنيوماً؛ ويف قضية  ١٢٤
كاملة من األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية من أجل إجراءات احملاكمة يف هذه القضايا الثالث؛ 
وستحتاج الدوائر إىل أفرقة من أجل مجيع هذه القضايا وإىل ثالثة أفرقة إضافية من أجل إجراءات جرب 

الستئناف و/أو مردلة ردلة االبتدائية، يرّجح أن يُنتقل يف هذه القضايا إىل مردلة ااألضرار. وعند انتهاء امل
 جرب األضرار.

أما فيما خيص قلم احملكمة فال تنطوي االفرتاضات القضائية فيما يتعلق بدعم اإلجراءات  -٢٢
. فالواقع أنه، على غرار عام ٢٠١٩عام لمن ديث مقدار املوارد املطلوبة  على حتول كبرياالبتدائية 
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، سيظل فريقان معنيان باألنشطة الراة يف قاعات احملكمة الزمني لدعم جلسات احملاكمة يف ٢٠١٨
طيلة السنة. وقد ميكن أن تنعقد جلسات حماكمة إضافية يف  أُنغوينويف قضية  اْغبَـْغبو وابْليه غوديهقضية 

، سينهض قلم احملكمة بأودها مستعينًا مبوارده احلسنيف قضية  ٢٠١٩وقت يقارب الربع األخري من عام 
 كمة.ا املتوفرة دالياً لدعم أنشطة جلسات احمل

احملكمة شهود يصل  أمام ثُلميَْ  أن يُتوقع الثالث، احملاكمات هذه يف اإلجراءات خيص وفيما -٢٣
 أيام ٥( أيام ١٠ منهم كل ملكوث املتوقعة القصوى املدة تبلغ بإفاداتم، يدلوا لكي ١٢٨ عددهم دىت

 ،)احملكمة أمام للمثول أيام ٣ وزهاء األسبوع، �اية عطلة يوما منها إعداده،/باإلجراءات لتعريفه
 .احملكمة لقلم التابع والشهود عليهم الين قسم من كامالً  دعماً  سيستلزم ما

 جلسات إجراءات يف والفرنسية، اإلنكليزية بينها لغات، بعشر اخلدمات توفري دعم وسيتعنيَّ  -٢٤
سد  القانونية املساعدة نظام إطار ضمن ٢٠١٩ عام يف سيستمر أنه إىل التنويه املهم ومن. احملكمة
 ولوران انْتاَغْندا، عن الدفاع أفرقة): ٥( االبتدائية اإلجراءات يف( الدفاع أفرقة من أفرقة ١٠ تكاليف
 اجلرائم قضية( مبَبا عن الدفاع أفرقة): ٣( االستئناف إجراءات يف وأُْنغوين، واحلسن؛ غوديه، وابْليه اْغَبغبو،

): ٢( األضرار جرب إجراءات يف وَمْنغِْندا؛ وكيلولو، ،)األساسي النظام من ٧٠ املادة يف عليها املنصوص
 عن ال يقل عليهم للمجين القانونيني املمثلني أفرقة من تكاليف عددو  ،)ْنغا ولوبـَْنغاكاتَـ  عن الدفاع أفرقة

 .أفرقة مخسة

ص هلا يف امليزانية الربناجمية طلب دعمًا هلذه األنشطة أية زيادة على املقدار املناظر املخصَّ وال تُ  -٢٥
 .٢٠١٨املعتمدة لعام 

 إجراء ثماني عمليات تحقيق ناشط ودعمها بوسائل منها أنشطة ميدانية -باء

احلالة يف بوروندي، واحلالتان األوىل فيها:  منظوردالة  ١١ستعمل احملكمة يف  ٢٠١٩يف عام  -٢٦
، واحلالة يف واحلالة يف دارفور بالسودانديفوار،  والثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت

مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف مايل، واحلالة 
طلبت املّدعية العامة من الدائرة التمهيدية الثالثة اإلذن  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ ويفيف أوغندا. 

ا  مّ ـكبت يف احلالة يف أفغانستان. ولدرب وجرائم ضد اإلنسانية مّدعى بأ�ا ارتُ مبباشرة التحقيق يف جرائم 
 امليزانية املقرتدة.ب مشمولةكانت املسألة غري حمسومة إبان إعداد مشروع امليزانية فإن هذه احلالة ليست 

يف عام  عمليات أن يزيد عدد عمليات التحقيق الناشط من ستويزمع مكتب املّدعي العام  -٢٧
الة الثانية يف قضيتني يف احلُجترى يف احلالة يف بوروندي، و ، ٢٠١٩يف عام  عمليات إلى ثماني ٢٠١٨

احلالة يف  يف  والقضية الثانية، ))باالكا  -أْنيت(  بقضية وال ) سيليكا( أقضية ال(مجهورية أفريقيا الوسطى 
 ليبيا. احلالة يف ديفوار، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا، والقضيتني الثالثة والرابعة يف كوت

وسيواصل املكتب، نظرًا للطابع  .مليون يورو ٢,١مبلغها ولذا حيتاج املكتب إىل موارد إضافية يقارب 
يف عام أن جيري الدينامي املتأصل الذي تتسم به املهام املنوطة به واألنشطة اليت يضطلع با، تقييم ضرورة 

للمستجدات يف احلاالت  مراعاةً ، قائمة حتقيق جديدة أو إغالق عمليات حتقيقفتح عمليات  ٢٠١٩
ولسياسته يف جمال انتقاء القضايا وحتديد درجات  ،تطرأاليت يتوىل التحقيق فيها داليًا وأية داالت قد 

 أولويتها.
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وافية يف شىت اجلوانب عندما ختطط  بصورةإن اللجنة التنفيذية ملكتب املّدعي العام تنظر  -٢٨
ووفقاً . يةيزانية الربناجماملوإعداد الطلب املناظر يف مالية لننشطة املزمع االضطالع با يف كل سنة 

قد بلغت املردلة للمحاكمة أو تكون  حتضريهاالسرتاتيجية املكتب توىل األولوية دائمًا للقضايا اليت جيري 
با ل عمليات التحقيق عادة النشاط األكثر استلزامًا للموارد من بني األنشطة اليت يضطلع االبتدائية. ومتثِّ 

النتائج املثلى.  تؤيتعترب توقيت هذه العمليات أمرًا أساسيًا من أجل جعلها مكتب املّدعي العام ويُ 
أيضًا على  بّانصَ ية متقلبة فإن الرتكيز واملوارد يُ كانت احملكمة غالبًا ما تعمل يف بيئات سياسية وأمن وملا

 املتادة إىل أقصى دد ممكن.الفرص األولوية، الستغالل  باب منعمليات التحقيق الناشط، 

أذنت الدائرة التمهيدية الثالثة للمّدعية العامة  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٩: يف نديو بور  -٢٩
كبت يف بوروندي مبباشرة حتقيق يف جرائم ضد اإلنسانية مشمولة باختصاص احملكمة مّدعًى بأ�ا ارتُ 

ودىت  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٦خارج أراضيها منذ ارتكبها أشخاص من رعايا بورندي  أو
، قبل أن يغدو انسحاب بوروندي من نظام روما األساسي ساري ٢٠١٧األول/أكتوبر  تشرين ٢٦

ع نطاق حتقيقها ليشمل توسِّ . وأُِذن للمّدعية العامة أيضاً بأن ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٧املفعول يف 
األول/أكتوبر  تشرين ٢٦أو يواَصل ارتكابا بعد  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٦اجلرائم اليت ارُتكبت قبل 

ندي و بور كانت الفرتة اليت   يف، طاملا أن التحقيق أو املقاضاة يتعلقان باجلرائم املّدعى بأ�ا ارُتكبت ٢٠١٧
استهل مكتب املّدعي العام عملية حتقيق  ٢٠١٨عام  ويفيف نظام روما األساسي.  خالهلا دولة طرفاً 

وموارد متوفرة من ذي من املالك القائم جديدة يف بوروندي. وُخصِّص هلذه احلالة اجلديدة بعض املوظفني 
لزمت  لكن والستيعاب التكاليف بقدر املستطاع. علبدء العمل فيها على حنو سريع وناجقبل وذلك 

يف جماالت مثل الدعم االشتغايل ومحاية الشهود الوشيكة ت االشتغالية موارد جديدة بسبب االدتياجا
فرتض أن يظل مقدار األنشطة التحقيقية . وإذ يُ اللغوية فيما خيص اخلدمات والتعاون واملتطلبات اجلديدة

إىل ن احتقيق ناشط جديدت اعمليت وتضاف، ٢٠١٩اجلارية وعبء العمل املتصل با عاليًا طيلة عام 
ختصيص املوظفني؛ إعادة فليس هناك فسحة تذكر ملزيد من املرونة يف ، ٢٠١٨يف عام  الراة عملياتال

 .٢٠١٩وعليه فإن معظم املوارد اجلديدة تظل الزمة يف عام 

: ب في الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى (عمليتا تحقيق)القضية أ و  القضية -٣٠
احملكمة دالتني قائمتني يف أراضيها. ويُركَّز يف إطار عمليات التحقيق أدالت مجهورية أفريقيا الوسطى إىل 

د العنف الراة يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى على اجلرائم املّدعى بأ�ا ارُتكبت خالل فرتة جتدُّ 
على أيدي كيانات دكومية ومجاعات شىت، مبن فيهم عناصر فصاعداً  ٢٠١٢بدءاً من عام يف هذا البلد 
إن التحقيق يف هاتني القضيتني  عة حتت هذين االمسني.أو جممَّ  "باالكا - أْنيت"و "سيليكا"معروفة باسم 

قد يف النزاع فيما يتعلق باجلرائم املّدعى بأن خمتلف األطراف مستمر ديث يعمل فريقان من احملققني 
قد ساعدت مكتب املّدعي العام على إدراز تقدم ذي شأن يف التعاون اجليد  ظروفانت ولئن ك .ارتكبها

غري مستقرة إىل دد بعيد وخلقت بعض املصاعب يف التحقيق الذي جيريه فإن البيئة األمنية بقيت 
 أنشطته.

ديفوار يف  ما بعد االنتخابات يف كوت انفجر عنفُ  :(القضية الثانية) الحالة في كوت ديفوار -٣١
اْغبَـْغبو  بعد االعرتاض على نتائج االنتخابات الرئاسية اليت تبارى فيها السيد لوران ٢٠١١-٢٠١٠عامي 

 وجرميةُ  القتل جرميةُ ذلك  كبت يف سياق العنف الذي تالاملزعوم أ�ا ارتُ والسيد احلسن وتارا. ومن الفظائع 
. وقد رُكِّز يف عمليات التحقيق واالضطهادُ  يف القتل والشروعُ  اإلنسانية األخرىغري  واألفعالُ  االغتصاب

بأن القوى املؤيدة الْغبَـْغبو (القضية األوىل يف احلالة اليت جيريها مكتب املّدعي العام على اجلرائم املّدعى 
قد ارتكبتاها. وسيواصل  ر)ديفوا ديفوار) والقوى املؤيدة لوتارا (القضية الثانية يف احلالة يف كوت يف كوت
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(القضية  ديفوار احلالة يف كوت إطار ضمن ،حتقيقه ٢٠١٩مكتب املّدعي العام بنشاط طيلة عام 
 ه،تقدم جيد لكن ُأدرزما بعد االنتخابات. لقد  ، يف اجلرائم املّدعى بارتكابا خالل فرتة عنفِ الثانية)

الة من مردلة تقدمي دجج الدفاع، لـّما تزل تلزم جهود يف القضية الثانية يف هذه احل االقرتاببالنظر إىل 
 وموارد إضافية لتنجيز عمليات التحقيق مع األطراف األخرى يف النزاع.

نشب نزاع  ٢٠٠٣: السودان ليس دولة طرفًا يف نظام روما األساسي. ويف شباط/فرباير دارفور -٣٢
وبني دكومة السودان ومجاعات مسلحة أخرى. وُزِعم أنه عمَّت  مسلح يف دارفور بني دركات متمردة

القتل، واالغتصاب، واالضطهاد،  منهاكبت فظائع أخرى، على املدنيني وارتُ  اهلجماتُ  على نطاق واسعٍ 
فأدال جملس األمن التابع لنمم املتحدة احلالة يف دارفور إىل املّدعي العام  وسائر األفعال غري اإلنسانية.

(ب) من النظام ١٣ واملادة ١٥٩٣ ، عمًال بقراره ذي الرقم٢٠٠٥آذار/مارس  ٣١مة يف للمحك
األساسي. ويفاد بأنه تظل تُرتكب يف دارفور جرائم مّدعًى با تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة. 

، كما أعلن عنه يف تقريره إىل جملس األمن التابع لنمم ٢٠١٩وسيواصل مكتب املّدعي العام يف عام 
على حتقيقاته اليت سبق إجراؤها واملتصلة أيضًا باجلرائم ملتحدة، التحقيق يف الدالئل املتصلة باملستجدات ا

املستمرة اليت ترتكب. ولـّما تنفذ دىت اآلن عدة أوامر بإلقاء القبض صدرت إثر عمليات التحقيق 
قبض على دلة التمهيدية، ريثما يُ . وتبقى القضايا املعنية إما يف املر ٢٠٠٧إىل عام السابقة، يرقى بعضها 
يف قضية (يف املردلة االبتدائية أو  ،يف عهدتا اكمة لكي يغدو مون إىل احملاملشتبه بم فيها ويقدَّ 

  بدء عرض األدلة.يتسّىن ف ريثما يُقبض على املتهم ،نورين) بكرأ بـَْندا اهللا عبد

، منحت الدائرة التمهيدية ٢٠٠٨عام دراسة أولية للحالة القائمة يف جورجيا منذ  إثر: جورجيا -٣٣
، يف ظل عدم وجود إجراءات فعالة على املستوى ٢٠١٦/يناير كانون الثاين ٢٧يف  األوىل املّدعية العامة

بدء التحقيق يف احلالة يف جورجيا، فيما يتعلق جبرائم تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة بالوطين، اإلذن 
 األول/ تشرين ١٠متوز/يوليو دىت  ١جلنوبية ودوهلا يف الفرتة املمتدة من كبت يف أوسيتيا ايُّدعى بأ�ا ارتُ 

. ٢٠١٩حتقيقه الناشط يف احلالة يف جورجيا طيلة عام سيواصل مكتب املّدعي العام إن . ٢٠٠٨أكتوبر 
ل يف احلاجة إىل اتصاالت مصونة األمن على حنو ويظل أدد أهم التحديات يف احلالة يف جورجيا يتمثَّ 

 متاماً احملكمة وتدرك ز من أجل كل موظف يوفد للعمل يف امليدان، وإىل أمن املعلومات بصورة عامة. معزَّ 
عدم وجود سبل لالنتصاف القضائي  بشأنشواغل الين عليهم واجلماعات املتضررة يف احلالة يف جورجيا 

 سنوات خلت. النزاع قبل عشر نشوبمنذ 

يف الصادر  ١٩٧٠ هقرار ب ،من التابع لنمم املتحدةأدال جملس األ: ليبيا (عمليتا تحقيق) -٣٤
إىل املّدعي العام  ٢٠١١شباط/فرباير  ١٥يف ليبيا منذ القائمة احلالة ، ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦

باشر مكتب  ٢٠١١آذار/مارس  ٣وليست ليبيا دولة طرفًا يف نظام روما األساسي. ويف  للمحكمة.
يبيا فيما يتعلق جبرائم تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة مدَّعًى بأ�ا املّدعي العام حتقيقًا يف احلالة يف ل

. وأفضت عمليات التحقيق اليت أجراها مكتب املّدعي العام إىل ٢٠١١شباط/فرباير  ١٥كبت منذ ارتُ 
مرفوعة جبريرة تم بالقتل واالضطهاد. وعلى الرغم من الوضع األمين والسياسي الصعب قضايا  ثالث

املرتكبة ذات املتعلقة باجلرائم بيا واصل مكتب املّدعي العام مجع واستالم وجتهيز مواد اإلثبات القائم يف لي
واألدداث األددث عهداً، وال سيما املتصلة جبرائم مستمرة ضد  ٢٠١١الصلة بثورة شباط/فرباير 
ملكتب املّدعي العام أن اللجنة التنفيذية اليت مت مجعها قررت األدلة ضوء ويف اإلنسانية جيري ارتكابا. 

عي يف احلالة يف ليبيا جمموعتني من عمليات التحقيق الناشط: واددة ختص ما ادُّ  ٢٠١٩ري يف عام جتُ 
الثالثة يف وآخرون (القضية واملعاملة غري اإلنسانية اليت ضلع فيها الورفلي بارتكابه من جرائم ضد اإلنسانية 

بارتكابا  تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة مّدعىً حبق اإلنسانية  ، واألخرى متصلة جبرائماحلالة يف ليبيا)
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مع الشركاء والوكاالت  وسيواصل املكتب مشاوراته .حبق مهاجرين (القضية الرابعة يف احلالة يف ليبيا)
التعاون والتنسيق  لاورة لليبيا، الستطالع إمكان، ومع الدول اواإلقليمي املعنيني على املستويني الدويل

وتبادل املعلومات، حبسب االقتضاء. وبالنظر إىل أن جمموعيت عمليات التحقيق هاتني ختتلفان من ديث 
يف حماولة منه  ،املكتب لكنبعة فسيلزم فريقان منفصالن إلجرائهما. حمور الرتكيز والطبيعة والطريقة املتّ 
 ميكن إذص فريقاً متكامًال كامل القد لكال التحقيقني، ال يعتزم أن خيصِّ للحد من أثر ذلك على امليزانية، 

 .فيما بني العمليتني القائم على التآزرالعمل  تسّين 

ستظل تستلزم دعمًا من قلم احملكمة، سواء يف امليدان أم يف إن كًال من عملييت التحقيق هاتني  -٣٥
واألمن، والدعم اإلمدادي. اللغات، خدمات دعم الين عليهم والشهود، و  مساندةاملقر، يف جماالت 

مشاركة الين عليهم وجرب أنشطة أخرى تقضي با واليته مثل  أو دعمِ  وسيضطلع القلم أيضًا بإجراءِ 
 هلا يف سبعةميداين على دضور  ٢٠١٩يُتوقع أن تبقي احملكمة يف عام  ،أضرارهم، والتوعية. وهلذا الغرض

ديفوار  مجهورية أفريقيا الوسطى (بـَْنغي)، ووادد يف كوتطرية يف بلدان احلاالت: وادد يف مكاتب قُ 
(أبيجان)، ووادد يف جورجيا (اْتبيليسي)، ووادد يف مايل (باماكو)، ووادد يف أوغندا (كمباال)، واثنني 

 يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (ِكْنشاسا وبونيا).

احملكمة يف امليدان، وال سيما يف على الرغم من هذه املتطلبات املزيدة للدعم الذي يقدمه قلم و  -٣٦
ج ديفوار ومايل وجورجيا، ودعمه لعمل احملكمة مجعاء بصورة عامة، مل تدرَ  مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت

يف امليزانية املقرتدة أية زيادات. لقد تسىن التوصل إىل ذلك بوسائل تتمثل يف معظم احلاالت يف حتقيق 
نجاعة ومن خالل تدابري من قبيل إعادة ختصيص املوظفني داخلياً زيادة الوفورات ومكاسب متأتية عن 

 بنقلهم من مكتب قطري إىل آخر لتلبية االدتياجات املتأتية عن التقلب الذي تشهده األنشطة.

 في ثالث قضايا األضرار جبراألوامر بتنفيذ  -جيم

 لوبنغاقضية  :٢٠١٩يُتوقع أن تكون ثالث قضايا يف مردلة تنفيذ جرب األضرار يف عام  -٣٧
. (مايل) املهدي(مجهورية الكونغو الدميقراطية)، وقضية  كاتنغا(مجهورية الكونغو الدميقراطية)، وقضية 

ا الصندوق االستئماين للمجين عليهم بيضطلع األضرار سيشتمل على أنشطة  جربتعويضات  تقدمي إن
 ومنالقانونيني للمجين عليهم والدوائر االبتدائية. يف امليدان، بدعم من قلم احملكمة وبالتشاور مع املمثلني 

الين عليهم وانتقاء من يستحق  متييزُ  املهديوقضية  لوبنغاضطلع با يف قضية اليت سيُ األنشطة 
تستلزم مشاركة من ، ويف الهاي عني املكان، اليت ستنفذ يف هذه اإلجراءاتإن منهم.  التعويضات

على تقدمي الصندوق االستئماين للمجين عليهم وقلم احملكمة والدوائر املعنية. ويشتمل تنفيذ جرب األضرار 
وفيما خيص الصندوق رمزية.  وتعويضاتمجاعية قائمة على أساس اخلدمات وتعويضات فردية تعويضات 

بنيته لتعزيز  يورو مليون ١,٥قارب مقدارها االستئماين للمجين عليهم، ُتطلب الزيادة املقرتدة اليت ي
 تنفيذ جرب األضرار.إجراءات مردلة التنظيمية لكي يضطلع مبسؤولياته خالل 

سيظل ُحيتاج إىل دعم قلم احملكمة الذي يقدمه املكتبان القطريان القائمان يف مجهورية الكونغو و  -٣٨
سيتعني على املكتب القطري  كما. لوبنغاوقضية  كاتنغاالدميقراطية من أجل تنفيذ جرب األضرار يف قضية 

رب جبتقدمي الدعم يف أنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق ) القائم يف باماكو (مايل
املكاتب القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل إىل موارد  فستحتاج . املهدياألضرار يف قضية 

يف هذين البلدين. وعلى الالزمة فيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار املستمرة كافية لالضطالع باألنشطة 
لالرتقاء بالقدرة االشتغالية للمكتب القائم يف مايل إىل املستوى الكايف الذي اخلصوص ستلزم استثمارات 
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ة من . وقد تسىن لقلم احملكمة متويل املتطلبات اإلضافي٢٠١٩يستلزمه الدعم املنتظر أن يلزم يف عام 
ختصيص املوارد ووفورات وختفيضات، وعن طريق إعادة خالل حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة 

 ديثما أمكن ذلك.

مجال األمن للمحكمة بشتى االستثمار في أهم مشاريع تدبر المعلومات والقدرات في  -دال
 وحداتها

املعلومات/تدبر املعلومات للفرتة ستدخل االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا  ٢٠١٩يف عام  -٣٩
 يف احملكمة ، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات٢٠٢١دىت عام  ٢٠١٧املمتدة من عام 

. ويراد بذه االسرتاتيجية ، السنة الثالثة من مردلة تنفيذها٢٠١٧وصادق عليها جملس التنسيق يف عام 
كمة جلعلها أنسَب وأجنَع وآمَن وأكثَر شفافية. ويضطلع قلم حتسني مجيع السريورات املعمول با يف احمل

احملكمة مبعظم األنشطة ذات الصلة لصاحل مجيع أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية املستفيدة من اخلدمات 
 املعنية مثل أفرقة متثيل الين عليهم وأفرقة الدفاع.

. ويبلغ القسط اخلاص ٢٠١٩عام  يف اخلطة االسرتاتيجية اخلمسيةتنفيذ ستواصل احملكمة و  -٤٠
من أصل يورو  مليون ١,٠زهاء  ٢٠١٩للمحكمة مجعاء فيما خيص عام باالستثمارات ذات الصلة 

مليون يورو. وقد تسىن لقلم احملكمة احلد من مجيع املتطلبات من املوارد من أجل  ٢,٢املقدار الالزم البالغ 
املعتمدة. ويشمل تنفيذ املشاريع  ٢٠١٨ميزانية عام ضمن ددود  ٢٠١٩االسرتاتيجية يف عام هذه تنفيذ 
خيص مليون يورو يف قلم احملكمة،  ١,٦، على سبيل املثال، استثماراً يقارب مبلغه ٢٠١٩يف عام املعنية 
األكرب منه منصة مسارات األعمال القضائية. وقد مت متييز الاالت التالية للتحسينات يف شىت  القسطُ 

 :٢٠١٩خيص عام  وددات احملكمة فيما

استمرار إدخال حتسينات يف وسائل التخزين الطويل األمد لندلة يف جمال التحقيق:  )أ (
ختفيض يف الوقت الرقمية وأدلة البحث اجلنائي العلمي ملكتب املّدعي العام، على حنو يفضي إىل 

 ؛والرجوع إليها تهاالالزم ملعاجل

من يف الال القضائي: ادتياز منصة جديدة إليداع املعلومات مبثابة جزء ال يتجزأ  )ب (
ما يرمي إىل تزويد احملكمة بنظام جديد ووسيلة مركزية إعمال منصة مسارات األعمال القضائية، 

 ؛لتخزين مجيع سجالت القضايا

كمة، مبا يف أمن املعلومات يف احمل منظومةأمن املعلومات: املضي يف تعزيز يف جمال  )ج (
 ؛ذلك تنفيذ نظام احليلولة دون تسرب البيانات واستمرار تعزيز نظام االستخبار عن التهديدات

جتديد البنية التحتية االفرتاضية للمحكمة ترشيد نظم تكنولوجيا املعلومات: يف جمال  )د (
 ؛بأود املتطلبات احلوسبية املتزايدة النهوضَ  باكن مجيعل من املعلى حنو 

اإلدارة: أمتتة السريورات واإلجراءات لزيادة جناعة ضوابط الرقابة الداخلية جمال يف  )ه (
 وتعزيزها.
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 زيادة النجاعةالمتأتية عن الوفورات والمكاسب  -اً رابع

طراف ("اجلمعية") املنعقدة يف دورتا طلبت مجعية الدول األ ٢٠١٦يف تشرين الثاين/نوفمرب  -٤١
ديث ال ُتطَلب الزيادات املقرتدة إال بعد  ،اً اقرتاح ميزانية مستدام أن تقدِّمإىل احملكمة امسة عشرة اخل

من خالل حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة اختاذ كل اخلطوات املمكنة لتمويل هذه الزيادات 
( النجاعة

0F

ورتا املالية املنعقدة يف دامليزانية و اجتمع ممثلون للمحكمة مع جلنة  ٢٠١٨. ويف نيسان/أبريل )١
الثالثني وذلك يف إطار دلقة عمل معنية بتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة بغية 

وضوح املعلومات ومتاسكها وشفافيتها. ونتيجة لذلك غدا التقرير ذو الصلة تبادل اآلراء من أجل تعزيز 
ررة، واملزيد من التخفيضات ليف غري املتكِّ يادة النجاعة، والتكاز على الوفورات، واملكاسب املتأتية عن ز يركِّ 

قة يف عام الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة احملقَّ يف التكاليف، وكيفية تأثري هذه العناصر يف 
عشر مبيزانية احملكمة الربناجمية  . انظر املرفق الثاين٢٠١٩والتكاليف املتفاداة فيما خيص عام ، ٢٠١٨

 .٢٠١٩املقرتدة لعام 

، وفورات ومكاسب متأتية عن ٢٠١٩إن احملكمة دققت، يف امليزانية الربناجمية املقرتدة لعام  -٤٢
ررة، عن طريق هذه الوفورات، والتكاليف غري املتكِّ . و يوروألف  ١ ١٣٢,٣زيادة النجاعة مقدارها 

يورو ماليني  ٣,٤والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف، تسىن للمحكمة أن تعيد ختصيص مبلغ يقارب 
للتعويض عن الزيادات يف جماالت أخرى تلزم فيها املوارد لتنفيذ األنشطة اليت تقضي با والية احملكمة فيما 

  .٢٠١٩خيص عام 

 البرنامجية المقترحة ٢٠١٩ميزانية عام  -خامساً 

. وينطوي هذا مليون يورو ١٤٧,٥٥الربناجمية املقرتدة للمحكمة  ٢٠١٩عام تبلغ ميزانية  -٤٣
املعتمدة  ٢٠١٨، على ميزانية عام في المئة ٢,٦يورو، أي ماليين  ٣,٧٠املبلغ على زيادة مقدارها 

 ،يف دورتا اخلامسة والعشرينجلنة امليزانية واملالية مليون يورو). وعمًال بتوصية صادرة عن  ١٤٣,٨٥(
عرض األرقام اخلاصة بامليزانية العادية املقرتدة على حنو منفصل عن أرقام الفوائد املستحقة عن قرض تُ 

الشفافية وإتادة  زيادةالدولة املضيفة فيما خيص املباين الدائمة. وكما أشارت إليه اللجنة مت ذلك بغية 
. وعند تضمني الفائدة املتعلقة مبشروع ٢٠١٧التقييم املقاَرن للموارد اليت تستلزمها أنشطة احملكمة يف عام 

الربناجمية املقرتدة للمحكمة  ٢٠١٩تبلغ ميزانية عام  ،يورو ماليين ٣,٥٩املباين الدائمة البالغ مقدارها 
0TPالمئة في ٢,٥، ما ينطوي على زيادة مقدارها مليون يورو ١٥١,١٣

)
PP1F

٢
P0T0TP

(
P0T. 

                                                      
 ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  اخلامسة الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الرمسية الوثائق )١(

 .١-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1اللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار  ،)ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦ تشرين الثاين/نوفمرب
 ٢٦-١٨عشرة، الهاي،  الرابعة الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الرمسية الوثائق )٢(

 .١٢، الفقرة ٣-اللَّد الثاين، اجلزء باء ،)ICC-ASP/14/20( ٢٠١٥ تشرين الثاين/نوفمرب
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 ٢٠١٨ميزانية عام  احملكمة
 املعتمدة 

 ٢٠١٩عام ميزانية  تغري املوارد
 النسبة املئوية (%) املبلغ املقرتدة 

)٣٣٤,٢( ٧١٢,٠ ١٢ الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية  )٢,٦(  ٣٧٧,٨ ١٢ 

 ١٠٠,٨ ٤٨ ٤,٦ ١٠٩,٠ ٢ ٩٩١,٨ ٤٥ الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدَّعي العام

)١٦,٢( ١٤٢,٥ ٧٧ الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة  )٠,٠(  ١٢٦,٣ ٧٧ 

الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول 
 ٨٧١,٦ ٢ ٥,٦ ١٥٣,٤ ٧١٨,٢ ٢ األطراف

 ٨٠٠,٠ ١ ٢٠,١ ٣٠١,٥ ٤٩٨,٥ ١ الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين

الربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق 
 ٠٢٧,٨ ٤ ٥٨,٥ ٤٨٦,٣ ١ ٥٤١,٥ ٢ االستئماين للمجين عليهم

: آلية الرقابة ٥-الرئيسي السابع الربنامج
 ٥٥٦,٦ ٤,١ ٢٢,١ ٥٣٤,٥  املستقلة

مكتب املراجعة : ٦-الربنامج الرئيسي السابع
)١٩,٣( ٧٠٧,٣ الداخلية  )٢,٧(  ٦٨٨,٠ 

 ٥٤٨,٩ ١٤٧ ٢,٦ ٧٠٢,٦ ٣ ٨٤٦,٣ ١٤٣ الموع الفرعي

 قرض تسديد: ٢-الربنامج الرئيسي السابع
)٠,١( ٥٨٥,٢ ٣ الدولة املضيفة  )٠,٠(  ٥٨٥,١ ٣ 

 ١٣٤,٠ ١٥١ ٢,٥ ٧٠٢,٥ ٣ ٤٣١,٥ ١٤٧ المجموع

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية  -ألف

حمض استمرار مليزانيتها  ٢٠١٩ل ميزانية اهليئة القضائية لعام متثِّ  ،فيما خيص املوارد من املوظفني -٤٤
ددت فرتة وقاضيَـْني آخرْين مُ  ٢٠١٩قاضياً لكل عام  ١٨، بيئة كاملة من القضاة تتألف من ٢٠١٨لعام 

ل. املعدَّ  التقاعدية واليتهما لكي يكمال مشاركتهما يف حماكمات جارية، وكلهم مشمولون بنظام املعاشات
. حماكمات متزامنة سري اإلجراءات يف ثالث ٢٠١٩، يُتوقع أن يشهد عام ٢٠١٨غرار عام  وعلى

اجلارية يف  يف األنشطةعمل للالكايف وقت الوإلتادة سري احملاكمات على حنو متزامن عند اللزوم، سيلزم 
. ويُرتقب أن يُتناول عبء العمل املتعلق بالقضايا يف تقدمه أفرقة تابعة لقلم احملكمة قاعات احملكمة ودعم

ئية العاملني بصفة كاملة واجليدي املرونة يف ختصيص موظفي اهليئة القضابنجاح من خالل  ٢٠١٩عام 
بتنسيق فعال بني التدريب وذوي املراس لتلبية االدتياجات املتغرية على صعيد األعمال املتعلقة بالقضايا 

إنتاج املوظفني وأن يفضي إىل حتسني مهارات فرادى مستوى  الشعب. ويُتوقع أن يتيح ذلك استدامة علوِّ 
على عدد موظفيها املعتمد  موارد إضافية من املوظفني زيادةً عليه لن تطلب اهليئة القضائية  املوظفني. وبناءً 

 .٢٠١٨لعام 

بغية توسيع جمموعة املعارف  ٢٠١٩ُتقرتح زيادة يف بند تدريب املوظفني والقضاة يف عام و  -٤٥
ه جملس التنسيق سيُلحق املتوفرة يف الدوائر. وإثر مشاورات فيما بني األجهزة وعمًال بقرار اختذواخلربات 

(شعبة العمليات اخلارجية) ضمن قلم احملكمة.  ٣٨٠٠مكتب االتصال يف نيويورك بالربنامج الفرعي 
شري إليه قرتح املوارد اخلاصة مبكتب االتصال هذا يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث (قلم احملكمة)، كما أُ وتُ 

 .قطريةالجانب املكاتب أعاله، ديث ستجري إدارته إىل 

مبقدار  ٢٠١٩يف عام  سينخفضوعليه فإن جمموع تكاليف الربنامج الرئيسي األول  -٤٦
 .٢,٦، أي بنسبة مئوية مقدارها مليون يورو ١٢,٣٨مليون يورو إىل  ١٢,٧١، من مليون يورو ٠,٣
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 البرنامج الرئيسي األول: 
 الهيئة القضائية

 ٢٠١٨ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٩ ميزانية عام تغري املوارد
 النسبة املئوية (%) املبلغ املقرتدة

 ٦٦٢,١ ٥ ٢,٦ ١٤١,٠ ٥٢١,١ ٥ القضاة

)٣٤٩,٠( ٥٩٤,٩ ٥ تكاليف املوظفني  )٦,٢(  ٢٤٥,٩ ٥ 

)١٨,٤( ٢٨٦,٤ ١ سائر تكاليف العاملني  )١,٤(  ٢٦٨,٠ ١ 

)١٠٧,٨( ٣٠٩,٦ التكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٣٤,٨(  ٢٠١,٨ 

)٣٣٤,٢( ٧١٢,٠ ١٢ المجموع  )٢,٦(  ٣٧٧,٨ ١٢ 

 البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المّدعي العام  -باء

. إن هذا املقدار مليون يورو ٤٨,١٠مقدارها  ٢٠١٩مكتب املّدعي العام ميزانية لعام يقرتح  -٤٧
مليون  ٤٥,٩٩على املقدار البالغ ، المئة في ٤,٦، أي يورومليون  ٢,١١ينطوي على زيادة مقدارها 

خمصص لسد تكاليف  مليون يورو ١,٢٦مقداره  . ومن ذلك مبلغٌ ٢٠١٨اجلمعية لعام  أقرتهيورو الذي 
 خمصص لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني. ألف يورو ٨٤٤,٣مقداره  املوظفني ومبلغٌ 

من ست يف عام لناشط زيادة عدد عمليات التحقيق اتكاليف سد باملوارد اإلضافية وستُ  -٤٨
بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى احلالة يف ، جترى يف ٢٠١٩يف عام  إىل مثانٍ  ٢٠١٨

واحلالة يف   )،)باالكا - أْنيت()، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية ب )سيليكا( (القضية أ
 نيواحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا (القضيت ،(القضية الثانية) ديفوار كوت

عمليات التحقيق اجلديدة يف احلالة يف بوروندي اليت  ٢٠١٩. وستستمر جلزء من عام الثالثة والرابعة)
ات وبالنظر إىل االدتياجالربناجمية املقرتدة.  ٢٠١٨ومل تدرج يف ميزانية عام  ٢٠١٨ت يف عام ئبُد

 ٢٠١٩يُطلب أن تستمر يف عام املوارد املتوفرة اآلن، إمكان إعادة ختصيص االشتغالية الدائمة وحمدودية 
، وذلك على الرغم من بذل قصارى اجلهود ٢٠١٨بعض الوظائف اليت ُعنيِّ من يشغلها يف عام 

 ذلك أنه، نتيجة إىلالستيعاب كل ما قد يتعني من تكاليف إضافية متصلة باحلالة يف بوروندي. ويضاف 
على بعض التعديالت الطفيفة،  ٢٠١٩لتقييم شامل، ينطوي املقرتح املتعلق باملوارد من املوظفني لعام 

عن متويل قليل من وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت  بعض الوظائف اجلديدة والكفُّ  ومن ذلك طلبُ 
مليون يورو)  ٠,٨٤التكاليف غري املتصلة بالعاملني (الزيادة يف املخصصات لسد  سبق إقرارها. أما

بغية سد تكاليف مهمات بالغة فتتكون رئيسيًا من تعديالت يف مبالغ االعتمادات املخصصة للسفر 
مع الشهود وغري ذلك  لقاءات مجة) من أجل إجراء مقابالت و/أواألمهية لنفرقة املتكاملة (احملققني والرتا

 لتحقيق.من األنشطة املتصلة با

إجراء عمليات حتقيق  ينشدمكتب املّدعي العام، واضعًا نصب عينيه التوخيات منه،  ويظل -٤٩
لقضايا ل وإيالء األولويةالفرص، الغتنام عايري، واملرونة يف االستعانة باملوارد باع املاتّ عالية اجلودة عن طريق 

 األكثر وجاهة.
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 الربنامج الرئيسي الثاين: 
 مكتب املّدعي العام

 ٢٠١٨ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٩ميزانية عام  تغري املوارد
 النسبة املئوية (%) املبلغ املقرتدة

 ٩٠٧,٩ ٣٢ ٣,٢ ٠١٠,٨ ١ ٨٩٧,١ ٣١ تكاليف املوظفني

 ٧٠٠,٢ ٩ ٢,٧ ٢٥٣,٩ ٤٤٦,٣ ٩ سائر تكاليف العاملني

 ٤٩٢,٧ ٥ ١٨,٢ ٨٤٤,٣ ٦٤٨,٤ ٤ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٠٠,٨ ٤٨ ٤,٦ ١٠٩,٠ ٢ ٩٩١,٨ ٤٥  المجموع

 : قلم المحكمةالثالثالبرنامج الرئيسي   -جيم

، ينطوي على يورو مليون ٧٧,١٣املقرتدة لقلم احملكمة مبلغاً مقداره  ٢٠١٩تبلغ ميزانية عام  -٥٠
املعتمدة  ٢٠١٨بالقياس إىل ميزانية عام ، المئة في ٠,٠، أي يورو مليون ٠,٠٢اخنفاض مقداره 

 يورو. مليون ٧٧,١٤البالغة 

ورة صارمة فيما يتعلق بامليزانية، ال يقرتح قلم احملكمة موارد إضافية إال عندما تكون ونتيجة لسري  -٥١
املوارد املعنية ضرورية ألغراض األنشطة اليت تقضي با واليته يف سياق االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام 

ات عن طريق حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة . وقد تسىن له متويل كل هذه الزياد٢٠١٩
ختفيضات، وعن طريق إعادة ختصيص املوارد ديثما أمكن األمر. إن قسطًا كبريًا من الوفورات و النجاعة 

والتخفيضات اليت مت متييزها يف قلم احملكمة يأيت نتيجة إلعادة تقييم واٍف ملا يلزم لالضطالع باملقدار 
 .٢٠١٩يف عام املتوقع من النشاط 

االفرتاضات القضائية فيما يتعلق بدعم اإلجراءات االبتدائية فيما خيص قلم احملكمة، ال تنطوي و  -٥٢
، سيظل ٢٠١٨. فالواقع أنه، على غرار عام ٢٠١٩على حتول كبري من ديث مقدار املوارد املطلوبة لعام 

اْغبَـْغبو وابْليه سات احملاكمات يف قضية فريقان معنيان باألنشطة الراة يف قاعات احملكمة الزمني لدعم جل
طيلة السنة. وقد ميكن أن تنعقد جلسات حماكمة إضافية يف وقت يقارب الربع  أُنغوينويف قضية  غوديه

، سينهض قلم احملكمة بأودها مستعيناً مبوارده املتوفرة دالياً لدعم احلسنيف قضية  ٢٠١٩األخري من عام 
 أنشطة جلسات احملكمة.

لنهوض املقرتدة تستلزم استثمارات إضافية ل ٢٠١٩االفرتاضات اليت تقوم عليها ميزانية عام إن  -٥٣
ويسري ذلك بصورة خاصة على عمليات التحقيق بأود املقدار املتوقع من األنشطة والعمليات امليدانية. 

أمانة الصندوق ذ اليت جيريها مكتب املدعي العام يف جورجيا، وأنشطة احملكمة املستمرة يف مايل، وتنفي
االستئماين للمجين عليهم لنوامر جبرب األضرار يف احلالة يف مايل واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
وكما سبق أن أشري إليه، تسىن لقلم احملكمة أن يعوض املتطلبات اإلضافية مبا حتقق من مكاسب متأتية 

 عن زيادة النجاعة، والوفورات، والتخفيضات.

مجيع املتطلبات من املوارد من أجل تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة يبقي تسىن لقلم احملكمة أن  كما -٥٤
ا ُخصِّص لذلك يف ميزانية مقدار أقل مميف ددود  ٢٠١٩ات يف عام بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلوم

استثمار خاص  ٢٠١٩سبيل املثال يُطلب يف قلم احملكمة من أجل عام  فعلىاملعتمدة.  ٢٠١٨عام 
مليون يورو، خيصَّص رئيسيًا إلعمال منصة مسارات  ١,٦بالتكاليف غري املتصلة بالعاملني يقارب مبلغه 

 األعمال القضائية.
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 الربنامج الرئيسي الثالث: 
 قلم احملكمة

 ٢٠١٨ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٩ميزانية عام  تغري املوارد
 النسبة املئوية (%) املبلغ املقرتدة

 ٦٣٧,٧ ٤٦ ٠,٤ ١٧١,٨ ٤٦٥,٩ ٤٦ تكاليف املوظفني

 ٨١٧,٦ ٤ ٠,٩ ٤٤,٦ ٧٧٣,٠ ٤ سائر تكاليف العاملني

)٢٣٢,٦( ٩٠٣,٦ ٢٥ التكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٠,٩(  ٦٧١,٠ ٢٥ 

)١٦,٢( ١٤٢,٥ ٧٧ المجموع  )٠,٠(  ١٢٦,٣ ٧٧ 

 البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف  -دال

، مليون يورو ٢,٨٧املقرتدة للربنامج الرئيسي الرابع مبلغًا مقداره  ٢٠١٩تبلغ ميزانية عام  -٥٥
املعتمدة  ٢٠١٨بالقياس إىل ميزانية  في المئة ٥,٦، أي يورو ألف ١٥٣,٤ينطوي على زيادة مقدارها 

رأ متويًال كامالً، -وتعزى هذه الزيادة إىل متويل وظيفة واددة من الرتبة خ عمليون يورو.  ٢,٧٢البالغة 
الجتماعات املكتب يف الهاي، ونقل تكاليف أتعاب املراجعني اخلارجيني  الشفوية وتوفري خدمات الرتمجة

لقلم احملكمة إىل الربنامج  (شعبة اخلدمات اإلدارية) التابع ٣٢٠٠يورو) من الربنامج  ألف ٦٧,٠(
 (جلنة امليزانية واملالية) ضمن الربنامج الرئيسي الرابع. ٥٤٠٠

 الربنامج الرئيسي الرابع: 
 أمانة مجعية الدول األطراف

 ٢٠١٨ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٩ميزانية عام  تغري املوارد
 النسبة املئوية (%) املبلغ املقرتدة

 ٠٠٤,٣ ١ ٦,٥ ٦١,١ ٩٤٣,٢ تكاليف املوظفني

 ٨٠١,٣ ٢,٥ ١٩,٣ ٧٨٢,٠ سائر تكاليف العاملني

 ٠٦٦,٠ ١ ٧,٤ ٧٣,٠ ٩٩٣,٠ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٧١,٦ ٢ ٥,٦ ١٥٣,٤ ٧١٨,٢ ٢ المجموع

 البرنامج الرئيسي الخامس: المباني  -هاء

، مليون يورو ١,٨٠ مبلغًا مقداره املقرتدة للربنامج الرئيسي اخلامس ٢٠١٩تبلغ ميزانية عام  -٥٦
 ٢٠١٨، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة ٢٠,١، أي مليون يورو ٠,٣٠ امقداره زيادةينطوي على 

يف  ُمقرألف يورو  ٢٥٠,٠وتعزى هذه الزيادة إىل نقل مبلغ مقداره مليون يورو.  ١,٥املعتمدة البالغة 
سد تكاليف الصيانة التصحيحية من أجل  ٢٠١٨ة يف عام إطار قسم اخلدمات العامة التابع لقلم احملكم

قدت والعشرين اليت عُ  التصليح) يف احملكمة، كما أوصت به جلنة امليزانية واملالية يف دورتا التاسعة(أعمال 
٢٠١٧Pيف أيلول/سبتمرب 

)
2F

٣
PP

(
P.  فيعزى إىل زيادة يف مؤشر األسعار ألف يورو  ٥١,٥أما باقي الزيادة البالغ

 يف العقود اخلاصة باخلدمات يف هولندا.ق املطبَّ 

                                                      
 .ICC-ASP/16/15 الوثيقة )٣(
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 الربنامج الرئيسي اخلامس: 
 املباين

 ٢٠١٨ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٩ميزانية عام  تغري املوارد
 النسبة املئوية (%) املبلغ املقرتدة

 - - - - تكاليف املوظفني
 - - - - سائر تكاليف العاملني

 ٨٠٠,٠ ١ ٢٠,١ ٣٠١,٥ ٤٩٨,٥ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٠٠,٠ ١ ٢٠,١ ٣٠١,٥ ٤٩٨,٥ ١ المجموع

 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم  -واو

مقداره  املقرتدة ألمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم مبلغاً  ٢٠١٩تبلغ ميزانية عام  -٥٧
، بالقياس في المئة ٥٨,٥، أي يورو مليون ١,٤٩، ينطوي على زيادة مقدارها ن يوروييمال ٤,٠٣

املخصصات بيتصل معظم الزيادة املقرتدة و  .مليون يورو ٢,٥٤املعتمدة البالغة  ٢٠١٨إىل ميزانية عام 
 القدرة التنظيمية اليت حيتاج إليها الصندوق االستئماين للمجين تعزيزوتعزى إىل لسد تكاليف املوظفني 

للنهوض مبسؤولياته اليت يتسع نطاقها  ‘٢’، ٢٠١٨لتمويل بنية مالك املوظفني احلالية لعام  ‘١’عليهم: 
باملوظفني املنخرطني يف أعمال وتبلغ التكاليف املتصلة  تنفيذ جرب األضرار.إجراءات مردلة سريعًا خالل 

من املبلغ اإلمجايل  املئة يف ٣٥,٢( مليون يورو ١,١مبلغًا مقداره العاملني جرب األضرار وسائر تكاليف 
خمصص لسد التكاليف املتصلة باملوظفني مليون يورو  ١,٢املقرتح لسد تكاليف املوظفني) مقابل 

 املئة). يف ٣٧,٥املنخرطني يف مهام املساعدة (

تنمية القدرة االشتغالية الالزمة يتّبع يف الصندوق االستئماين للمجين عليهم إن  -٥٨
. وعلى �جًا منائطيًا مستندًا إىل عمل األفرقة التنفيذرسات املتطورة يف جمال لالستجابة للمما

الصعيد امليداين تتألف األفرقة املعنية بالقضايا على وجه التحديد، اليت تعمل حتت إشراف مدير 
) بالربنامج يف ني معنيني معاونني: موظف معاون معين (موظفاملوظفني التايل بيا�ممن  ،الربنامج

مساعدين ) بالربنامج يف امليدان، مساعد معين (نين معنييمساعد معين (مساعدامليدان، 
القدرات يف جمال جرب األضرار على مدى  منوالتقييم. وتتوقف املتطلبات  باملتابعة) معنيني

متييز تعني ذلك ما إذا كان ي ومنمبنحها، احملكمة اليت تأمر  التعويضاتالتعقيد الذي تتسم به 
 االستعانة باألفرقة املعنية . أماالتعويضاتانتقاؤهم فيما خيص استحقاق الين عليهم اجلدد و 

 األضرار. رباألوامر جب تنفيذزمنياً مبدة  ةكون حمدودتجبرب األضرار فس

قدرة القانونية املتصلة بالقضايا على وجه التحديد حتت إشراف ستعان بالوعلى مستوى املقر يُ  -٥٩
الصندوق االستئماين  مالءمة حتركلك املوظف القانوين، ما يضمن املستشار القانوين، يساعده يف ذ

ومراقبة اجلودة والتوجيه التقين طيلة عملية للمجين عليهم خالل إجراءات جرب األضرار املختلفة واملتزامنة، 
ين من ءا ال يقل عن إجرالالهتمام مببني املنتدَ  املعاونني، عن طريق املوظفني القانونيني التعويضاتتسليم 

. وتلزم قدرة إضافية على مستوى املقر، جتسد اتساع نطاق ممارسة التنفيذ الذي إجراءات جرب األضرار
هذه املمارسة، فيما خيص التواصل، والشؤون  يضطلع به الصندوق االستئماين للمجين عليهم وعمق

 والتقييم. واملتابعةاملالية، والدعم اإلداري للربامج، 
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 الربنامج الرئيسي السادس: 
أمانة الصندوق االستئماين 

 للمجين عليهم

 ٢٠١٨ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٩ميزانية عام  تغري املوارد
 النسبة املئوية (%) املبلغ املقرتدة

 ٣٠٠,١ ١ ١٥,٧ ١٧٦,١ ١٢٤,٠ ١ تكاليف املوظفني

 ٨٤٤,٨ ١ ١٤٥,٢ ٠٩٢,١ ١ ٧٥٢,٣ سائر تكاليف العاملني

 ٨٨٢,٩ ٣٢,٨ ٢١٧,٧ ٦٦٥,٢ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٠٢٧,٨ ٤ ٥٨,٥ ٤٨٦,٣ ١ ٥٤١,٥ ٢ المجموع

 وتسديد مبلغه : فوائد القرض٢-البرنامج الرئيسي السابع -زاي

ن ييمال ٣,٩٥مبلغًا مقداره  ٢-املقرتدة للربنامج الرئيسي السابع ٢٠١٩تبلغ ميزانية عام  -٦٠
 ٢٠١٨بالقياس إىل ميزانية عام  في المئة ٠,٠ ، أيألف يورو ٠,١ اخنفاض مقداره، ينطوي على يورو

تدبر دفع الفائدة على  ٢-يورو. وجيري يف إطار الربنامج الرئيسي السابع ماليني ٣,٩٥املعتمدة البالغة 
يف أجل أقصاه األول د (يف األجل احملدَّ جيب استالمها ودفعها للدولة املضيفة  املضيفة، اليتقرض الدولة 

Pمن كل سنة تقوميية) /فربايرمن شباط

)
3F

٤
PP

(
P.  املباين  عقد استئجاربدأ تسديد مبلغ القرض بعد فسخ قد و

  ١دفع تسديدًا للقرض وللفائدة عن الفرتة املمتدة من ما سيُ  إن. ٢٠١٦ دزيران/يونيو ٣٠املؤقتة يف 
شباط/فرباير  ١يستحق دفعه يف أجل أقصاه س ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣١ دىتكانون الثاين/يناير 

٢٠١٩. 

 : ٢-الربنامج الرئيسي السابع
 الدولة املضيفة فوائد قرض

 وتسديد مبلغه

 ٢٠١٨ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٩ميزانية عام  تغري املوارد
 النسبة املئوية (%) املبلغ املقرتدة

 - - - - تكاليف املوظفني
 - - - - سائر تكاليف العاملني

 - - - - التكاليف غري املتصلة بالعاملني
الدولة املضيفة فوائد قرض 

)٠,١( ٥٨٥,٢ ٣ وتسديد مبلغه  )٠,٠(  ٥٨٥,١ ٣ 

)٠,١( ٥٨٥,٢ ٣ المجموع  )٠,٠(  ٥٨٥,١ ٣ 

 : آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع  -حاء

، ينطوي ألف يورو ٥٥٦,٦املقرتدة آللية الرقابة املستقلة مبلغاً مقداره  ٢٠١٩تبلغ ميزانية عام  -٦١
املعتمدة  ٢٠١٨، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة ٤,١ ي، أيورو ألف ٢٢,١على زيادة مقدارها 

املستقلة وفقًا للمادة  الرقابةوقد أنشأت اجلمعية يف دورتا الثامنة آلية يورو.  ألف ٥٣٤,٥البالغة 
(فعالة وجمدية للمحكمةو ) من نظام روما األساسي لتهيئة رقابة مستقلة ٤(١١٢

4F

وتلزم الزيادة الصافية  .)٥
                                                      

، ٢٠٠٩ آذار/مارس ٢٣ تفاق املربم بني دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـاال )٤(
 .١-٦الفقرة 

تشرين  ٢٦-١٨، الهاي، الثامنةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٥(
 .ICC-ASP/8/Res.1، القرار الثاين)، اللد األول، اجلزء ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩ الثاين/نوفمرب
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املقرتدة يف بند اخلرباء االستشاريني لتقدمي الدعم يف احلاالت اليت تلزم فيها جمموعات إضافية ذات طابع 
 .الُقطريةساعدة حملياً عند اللزوم يف أماكن املكاتب حمدد من املهارات التخصصية أو لتقدمي امل

 : ٥-الربنامج الرئيسي السابع
 آلية الرقابة املستقلة

 ٢٠١٨ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٩ميزانية عام  تغري املوارد
 النسبة املئوية (%) املبلغ املقرتدة

)٣,٤( ٤٨٥,٤ تكاليف املوظفني  )٠,٧(  ٤٨٢,٠ 

 - - - - العاملنيسائر تكاليف 
 ٧٤,٦ ٥٢,٠ ٢٥,٥ ٤٩,١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٥٥٦,٦ ٤,١ ٢٢,١ ٥٣٤,٥ المجموع

 : مكتب المراجعة الداخلية٦-البرنامج الرئيسي السابع  -طاء

(مكتب املراجعة الداخلية) مبلغاً  ٦-قرتدة للربنامج الرئيسي السابعامل ٢٠١٩تبلغ ميزانية عام  -٦٢
، في المئة ٢,٧أي ، ألف يورو ١٩,٣ اخنفاض مقداره، ينطوي على ألف يورو ٦٨٨,٠مقداره 

يورو. وستتيح املوارد املطلوبة هلذا املكتب آالف  ٧٠٧,٣املعتمدة البالغة  ٢٠١٨بالقياس إىل ميزانية عام 
الية اإلسهام يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية واالشتغالية للمحكمة بتهيئة ما يطمئن اإلدارة بشأن فع

ال يقل عن تدقيق (ما ال، وأطر الرقابة الداخلية، وتدبر املخاطر عن طريق إجراء عمليات احلوكمةوجناعة 
كحد أدىن) وأعمال إسداء املشورة. وتنطوي امليزانية املقرتدة بالقياس إىل ميزانية عام   ست عمليات

املساعدة املؤقتة بند يف و املوظفني تكاليف بند يف  املوارد املخصَّصةيف  اخنفاضاملعتمدة على  ٢٠١٨
 .لتدريبويف بند ا يف بند السفرصة يف املوارد املخصَّ  وعلى زيادة بند اخلرباء االستشارينييف العامة و 

 : ٦-الربنامج الرئيسي السابع
 مكتب املراجعة الداخلية

 ٢٠١٨ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٩ميزانية عام  تغري املوارد
 النسبة املئوية (%) املبلغ املقرتدة

)٣,٧( ٥٣١,٥ تكاليف املوظفني  )٠,٧(  ٥٢٧,٨ 

)١,٨( ١٢١,٦ سائر تكاليف العاملني  )١,٥(  ١١٩,٨ 

)١٣,٨( ٥٤,٢ التكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٢٥,٥(  ٤٠,٤ 

)١٩,٣( ٧٠٧,٣ المجموع  )٢,٧(  ٦٨٨,٠ 

____________ 
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