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ميزانية عام  2021البرنامجية المقترحة
للمحكمة الجنائية الدولية
الملخَّص العام

ألف-

لمحة عامة عن ميزانية عام  2021البرنامجية المقترحة
 -1لقد أعدت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ميزانيتها الربناجمية املقرتحة لعام  2021واضعة يف
اعتبارها الظروف االستثنائية املتمثلة يف جائحة كوفيد 19-وأثرها على االقتصاد العاملي .إن هذه األوقات
ممود منظومات وبُىن املنظمات واملؤسسات يف مجيع أحناء
غي املألوفة الصعوبة متثل مـحكا ُيترب ب
ُ
العامل ،مبا فيها احملكمة ،وقدرُتا على التكيُّف .وعلى الرغم من القيود اليت تنطوي عليها التدابي ذات
الصلة اليت اختذتا احلكومات ،تدبرت احملكمة أمر استدامة إنتاجيتها العالية طيلة فرتة األزمة من خالل
مسارعتها إىل إجراء تكييفات يف عملها ،واختاذها تدابي ابتكارية ،واعتمادها على قوة العاملني فيها
وتفانيهم يف العمل.
 -2لقد عززت هذه الظروف حرص احملكمة على تقدمي ميزانية مقرتحة لعام  2021تتسم بأقصى
درجة ممكنة من التقتي .فاحملكمة تقرتح ميزانية جمموعها  148.5مليون يورو ،تنطوي على اخنفاض فيما
يص عام  2021مقداره  0.7مليون يورو ،ونسبت  0.5-في المئة ،بالقياس إىل ميزانية عام 2020
املعتمدة .وتيئ امليزانية املقرتحة لسد تكاليف منها تكاليف عمليات التدارس األو،ي ،وعمليات التحقي
وأنشطة املقاضاة ،واحملاكمات ،ومحاية الشهود ،وخدمات اللغات ،واملساعدة القانونية ،وتعويض اجملين
عليهم ومساعدتم على حنو حقيقي فعال ،وإدارة خمتلف مراف احملكمة .ومن اجلدير باملالحظة أن مبلغ
ميزانية احملكمة املقرتحة لعام  2021يظل مقاربا ملبلغ ميزانية عام  2020املعتمدة بالنظر إىل قرار مجعية
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الدول األطراف ("اجلمعية") القاضي بتمويل ما مقداره  479.7ألف يورو يف إطار ميزانية عام 2020
الربناجمية املقرتحة من الفائض النقدي لعام .2017
 -3فمستوى ميزانية احملكمة املقرتحة لعام  2021يأيت نتيجة متعمدة حلرص شىت وحدات احملكمة
القوي على تفهم الوضع الناجم عن الضغوط االقتصادية اليت يواجهها اجملتمع الدو،ي من جراء اجلائحة
العاملية ،والعمل يف الوقت نفس إلقامة التوازن مع لزوم مواملة إعادة تأكيد الغرض املنشود من نظام روما
األساسي واستدامة توفي مقدار احلد األدىن من املوارد الالزمة للتكفل بإجراء عمليات احملكمة األساسية
يف عام  2021واحلفاظ على قدرتا على النهوض باملهام الكبية املنوطة هبا.
 -4وإذ تقدم احملكمة ميزانية لعام  2021يقارب مبلغها مبلغ ميزانية عام  2020املعتمدة فهي قد
حددت تدابي شىت يتيح اختاذُها حتقي ختفيضات ووفورات بغية احلد من أثر الزيادات التعاقدية النامجة
عن تطبي نظام األمم املتحدة املوحد ( 6.4ماليني يورو) ،وأثر املتطلبات اجلديدة اخلامة بأنشطة
قضائية متعلقة باإلجراءات االبتدائية يف قضيتني واإلجراءات التمهيدية يف قضية واحدة جديدة ،مل تكن
قد هيئ هلا فيما يص عام ( 2020زهاء  2.0مليون يورو).
 -5وقد ُعوضت الزيادة النامجة عن ذلك تعويضا كامال من خالل إعمال تدابي مارمة على نطاق
احملكمة مجعاء من أجل تقليص التكاليف ،وضمان الصمود املؤسسي ،وتعزيز املرونة وإمكانية تعديل
النطاق يف بُىن احملكمة وعملياتا .ويف هذه االعتبارات االسرتاتيجية اليت تكتنفها املصاعب ،اس ُرتشد يف
املقام األول واألهم باخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة ُ ،2021-2019مكملة
باخلطتني االسرتاتيجيتني اخلامتني على وج التحديد مبكتب املدعي العام وقلم احملكمة للفرتة ذاتا.
وسيضمن هذا النهج استعمال موارد احملكمة على أفضل وج  ،كما يؤكد يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة
بنطاقها احملكمة مجعاء.
 -6إن الواقع القائم حاليا على نطاق العامل يهيئ للمحكمة فرمة تقييم مدى مناسبة بعض بناها
وطرائ عملها للبيئة اجلديدة .وعلى العموم يتعني على احملكمة انآن أكثر من أي وقت مضى احلفاظ
الدول على امتداد سنوات عديدة،
على قدراتا املتوفرة من أجل املستقبل ،قدراتا اليت استثمرت فيها ُ
وأتاحت للمؤسسة الصمود والقدرة على التكيُّف أمام التحديات اجلديدة اليت مل يسب هلا مثيل
واملتطلبات الدائمة التزايد فيما يتعل مبهامها وأنشطتها .ويُتوخى أن يضمن بعض التدابي اليت أُ ْعملت يف
إعداد ميزانية عام  2021املزيد من الصمود عن طري استبانة اجملاالت اليت ميكن فيها األخذ مبنحى
يكون أكثر مرونة وإتاحة إلمكانية تعديل النطاق .وميكن من انآن رؤية بعض العالمات الدالة على هذا
النهج يف ميزانية عام  2021الربناجمية املقرتحة ،ألن احملكمة اختذت قرارات اسرتاتيجية هلا تبعات تتعل
بالسياسات لفرتة تشمل جزءا من السنة التالية ،وحددت غايات ستهيئ فرما إلعادة تقييم بعض النماذج
والسيورات املعمول هبا فيها.

باء-

األولويات االستراتيجية الرفيعة لميزانية عام 2021
 -7حدد كبار مسؤو،ي احملكمة ،عن طري جملس التنسي  ،عددا من األولويات االسرتاتيجية ألنشطة
احملكمة يف عام  .2021ومن املهم التنوي إىل أن هذه األولويات واألنشطة جتسد ما ميكن إىل حد
معقول ترقُّب فيما يص عام  2021وقت إعداد هذه الوثيقة ،وبالنظر إىل جائحة كوفيد ،19-وقد تتأثر
الحقا بواقع عمل احملكمة يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة.
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 -8إن كبار مسؤو،ي احملكمة ،إذ ماغوا هذه األولويات على معيد امليزانية ومسببات التكاليف
الرئيسية يف إطارها ،اعتمدوا على اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة -2019
 2021واألهداف االسرتاتيجية املبينة فيها باعتبارها مبادئ إرشادية يف عملهم الدؤوب لتقدمي ميزانية
تتسم بأقصى درجة ممكنة من التقتي .ومتثل هذه األهداف االسرتاتيجية حجر الزاوية يف هنج احملكمة يف
جمال التخطيط وهي تظْهر على حنو بارز يف التخطيط مليزانيتها لعام  .2021وتُكمل اخلطة االسرتاتيجية
الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء خبطتني اسرتاتيجيتني منفصلتني للفرتة ذاتا خامتني مبكتب املدعي العام
وقلم احملكمة.
 -9ويتمثل هدف احملكمة الذي يعلو على غيه من األهداف يف التومل إىل منظومة للعدالة اجلنائية
الدولية تتسم بالفعالية والنجاعة والطابع العاملي ،مبوجب نظام روما األساسيُ ،جترى يف نطاقها عمليات
حتقي وحماكمات عادلة وسريعة عندما تكون السلطات الوطنية غي قادرة على فعل ذلك أو غي راغبة يف
فعل  .ولذلك ماغت احملكمة أهدافها االسرتاتيجية يف ثالثة جماالت رئيسية تشمل مجيع أنشطة احملكمة
وتتجسد يف اخلطة االسرتاتيجية لكل من أجهزتا .واجملاالت الثالثة املعنية هي
(أ)

أداء األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة؛

(ب )

التعاون والتكامل؛

(ج)

األداء املؤسسي.

 -11إن اخلطة االسرتاتيجية ،إضافة إىل تيئتها مسارا واضحا ملضي احملكمة قُ ُدما فيما يتعل برسالتها
ورؤيتها وأهدافها احملددة الطابع ،تيئ أيضا إطارا للتنفيذ .ويُشدد فيها على أمهية قياس األداء مع اإلحلاح
على االرتباط بني التخطيط االسرتاتيجي ،وتدبر املخاطر ،والتخطيط على معيد امليزانية .ويف هذا السياق
حددت احملكمة أولويات العمل التالية البيان
-1

تنفيذ ودعم اإلجراءات القضائية المتسمة بالعدالة والسرعة
 -11يظل تنفيذ اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف املتسمة بالعدالة
والسرعة أمام الدوائر ميثل جانبا أساسيا من املهام املنوطة باحملكمة يف إطار واليتها.
 -12إن إجراءات احملكمة معقدة على حنو استثنائي من حيث القضايا املعروضة عليها والقواعد
اإلجرائية الواجب اتباعها ،قياسا إىل معظم اإلجراءات الوطنية .فكبـُر عدد الشهود وحجم األدلة وكثرةُ
اللغات املستعملة يف هذه اإلجراءات ،مع ضرورة توفُّر األمن يف امليدان وتعاون اهليئات القضائية الوطنية،
هي أمور جتعل احملاكمات تستلزم قدرا باهظا من املوارد ووقتا غالبا ما يكون طويال .وميكن أن تؤثر
حاالت التأخي يف جانب من حماكمة واحدة تأثيا مضاعفا على جوانب أخرى لعمليات احملكمة
وميزانيتها  -مثل تكاليف االحتجاز أو تكاليف الشهود .وعلي فإن النجاعة تتسم بأمهية حامسة ،وتظل
وعزم
وضع الدوائر كتيبات موحدة ملمارساتا ُ
احملكمة تعمل بال كلل لتسريع اإلجراءات ،بوسائل منها مثال ُ
مكتب املدعي العام املستمر على الرتكيز على جعل دفوع جاهزة للمحاكمة أقصى جهوزية ممكنة قبل
عرضها على القضاة.
 -13وميكن ارتقاب أن يشهد عام  2021دعاوى استئناف هنائي ألحكام وقرارات تصدر يف
ثالث قضايا ،هي قضية انْتاغنْدا ( )Ntagandaوقضية اغْبـغْبو ( )Gbagboوابْلي غودي ()Blé Goudé
وقضية أُنْغوين ( .)Ongwenكما ميكن أن تُرفع دعاوى استئناف متهيدي يف قضايا تنظر فيها حاليا الدائرة
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االبتدائية وقضايا تنظر فيها الدائرة التمهيدية .وعلي فإن احملكمة ستظل تضطلع بعبء عمل باهظ يف
الدرجة االستئنافية.
 -14ويف الدرجة التمهيدية يُتوقع أن تُعتمد يف هناية عام  2020التهم يف قضية عبد الرمحن ،على أن
يصدر القرار ذو الصلة يف أوائل عام  .2021وإذا اعتُمدت التهم يف هذه القضية فيمكن أن تبدأ أعمال
التحضي للمحاكمة يف عام  .2021ويُتوقع أن تكون قضيتان  -مها قضية احلسن وقضية يكاتوم
( )Yekatomوانـْغيْسونا ( - )Ngaïssonaقد بلغتا مرحلة انعقاد جلسات احملاكمة ،ويُرتقب أن يصدر يف
مطلع عام  2021حكم يف قضية أُنْغوين ( .)Ongwenوقد تتأتى عن هذا احلكم أنشطة تتعل بالنط
بالعقوبة وجرب األضرار.
 -15وسيتعني أن ُميول يف إطار نظام املساعدة القانونية يف عام  2021عدد من أفرقة الدفاع يصل
حىت  11وعدد من أفرقة املمثلني القانونيني للمجين عليهم يصل حىت .9
-2

االضطالع ،أوليا ،بإجراء ودعم تسع عمليات تحقيق ناشط ،تشتمل على عمليات ميدانية
 -16عمال بقرار مادر عن اللجنة التنفيذية ملكتب املدعي العام ("املكتب") ،يتس مع خطة املكتب
االسرتاتيجية وسياست يف جمال انتقاء القضايا وحتديد درجات أولويتها ،سيُجري املكتب يف الشطر األول
من عام  2021على أساس األولوية تسع عمليات حتقي ناشط ،بغية تنجيز األنشطة اليت شهدت
تأخيا بسبب اجلائحة احلالية .ويهيئ املكتب إلجراء عمليات حتقي ناشط طيلة عام  2021يف احلاالت
السبع التالية البيان احلالة يف أفغانستان (اخلاضعة حاليا لطلب إحالة مبوجب املادة  18من النظام
األساسي جتري معاملت  ،لكنها تستلزم على الرغم من ذلك االضطالع بأنشطة متابعة) ،واحلالة يف
بنغالديش/ميامنار ،واحلالة يف بوروندي ،واحلالة يف دارفور بالسودان ،واحلالة الثانية يف كوت ديفوار ،واحلالة
يف ليبيا ،واحلالة يف ما،ي .وفيما يتعل بعمليات التحقي يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية أ يف احلالة
الثانية فيها) وجورجيا ،يطط املكتب إلاجاز مرحلة التحقي يف النصف األول من السنة ،ما سيفضي إما
إىل االضطالع بأنشطة متهيدية وإما إىل إاجاز عمليات التحقي يف النصف الثاين من عام  .2021إن
هذا املنحى القائم على تناول القضايا على أساس درجات أولويتها يلزم للتكفل بسرعة العمليات واجاعتها
وفعاليتها ،وزيادتا سرعة واجاعة وفعالية عند اإلمكان ،مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة للمكتب وضرورة
التوسع املفرط يف جماالت استخدام هذه املوارد .لكن ستوامل متابعة مجيع احلاالت اخلاضعة
تفادي ُّ
للتحقي  ،وذلك مثال فيما يص الدالئل أو انآفاق اجلديدة إللقاء القبض على املشتب هبم ،أو استمرار
التوامل مع الشهود يف القضايا اليت لـما يزل يُنتظر القبض على املشتب هبم فيها.
 -17وجتري حاليا تسع عمليات تدارس أو،ي (يف احلاالت يف أوكرانيا ،والعراق ،وغينيا ،والفلبني،
وفلسطني( ،)1وفنزويال (حالتني) ،وكولومبيا ،ونيجييا) .ولـما كانت عدة عمليات تدارس أو،ي قد بلغت
مراحل متقدمة من مراحل التحليل فيمكن أن تُباشر عمليات حتقي جديدة يف الفرتة املتبقية من عام
 2020أو يف عام  .)2(2021فإذا تعينت مباشرتا فإن مكتب املدعي العام سيتدبر أمر ذلك من
خالل العمل الذي يضطلع ب فيما يتعل بالنظر يف احلاالت على أساس درجات األولوية .وتُبني يف إطار
امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي الثاين تفاميل ما يطط ل مكتب املدعي العام.
()1
()2

4

يُنتظر أن تصدر الدائرة التمهيدية قرارا ذا ملة بناء على طلب قدم مكتب املدعي العام وفقا للمادة  3-19من نظام روما األساسي.
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 -18ويظل قلم احملكمة يقدم إليها الدعم يف الشؤون اإلدارية والشؤون االشتغالية يف املقر ويف سبعة
مكاتب قُطرية هي مكاتب قائمة يف أوغندا (كمباال) ،ومجهورية أفريقيا الوسطى (بـْنغي) ،ومجهورية
الكونغو الدميقراطية (كنشاسا وبونيا) ،وجورجيا (اتْبيليسي) ،وكوت ديفوار (أبيجان) ،وما،ي (باماكو).
ويوامل قلم احملكمة ومكتب املدعي العام ،إذ يضعان يف اعتبارمها املهام املنوطة بكل منهما وجوانب
عملياتما املتصلة باألمن والسرية على وج التحديد ،حتسني تعاوهنما وتآزرمها على النحو األمثل يف املقر
ويف املكاتب ال ُقطرية .وعلى الرغم من تزايد متطلبات العمل يف بعض اجملاالت والسياق االشتغا،ي الذي
تكتنف املصاعب يف احلالة يف ما،ي واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،تدبر قلم احملكمة أمره لكي يقرتح
ختفيضا يف مقدار املتطلبات من املوارد من خالل إعمال حتقي الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة
النجاعة ،ومن خالل تدابي أخرى من قبيل إعادة ختصيص املوظفني داخليا بنقلهم من أحد املكاتب
ال ُقطرية إىل آخر للنهوض بأود ما تشهده األنشطة من تقلبات .وقد أتاح هذا النهج لقلم احملكمة أن
حتوال على معيد األولويات االشتغالية واألمنية يف بلدان احلاالت .ويشار يف هذا الصدد إىل أن قد
جيري ُّ
حتققت ختفيضات هامة يف مكاتب قلم احملكمة القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار.
-3

مواصلة تنفيذ األوامر بجبر األضرار في ثالث قضايا ،وربما في أربع قضايا
امل تنفيذ الصندوق االستئماين للمجين عليهم األوامر جبرب
 -19يُتوقع أن يشهد عام  2021تو ُ
األضرار يف قضية لوبـنْغا ( )Lubangaوقضية كاتـنْغا ( )Katangaوقضية املهدي ،ما يستلزم استمرار
الدعم الذي يقدم قلم احملكمة .ويف قضية لوبـنْغا يُتوقع إشراك زهاء  1500مستفيد من تعويضات جرب
األضرار يف الربنامج ذي الصلة خالل كل من أربعة أرباع عام  .2021ويُتوقع أن يستمر يف قضية
املهدي تنفيذ برنامج جرب األضرار طيلة عام  .2021فالفحص الرامي إىل التحق من التأهل للحصول
على التعويضات الفردية يف قضية املهدي سيستمر طيلة األرباع الثالثة األوىل من عام  ،2021ويُرجح أن
يـُْنجز توزيع التعويضات املعنية حبلول هناية عام  .2021وفيما يص قضية كاتـنْغا ( )Katangaيُتوقع أن
يستمر يف عام  2021تنفيذ جزء من برنامج جرب األضرار اجلماعي .وفيما يص قضية انْتاغنْدا
( )Ntagandaيُتوقع أن يعمل الصندوق االستئماين للمجين عليهم على مشروع خطة التنفيذ مث ينخرط يف
التحق من أهلية اجملين عليهم للتعويضات وتنفيذ األوامر جبرب أضرارهم .إن األنشطة املتصلة جبرب األضرار
املضطلع هبا يف عام  2021ستظل تستلزم دعما كبيا من املكاتب القطرية التابعة لقلم احملكمة ومن
أقسام املختصة ،ومنها قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ،وقسم اإلعالم والتوعية ،وقسم دعم
العمليات اخلارجية ،وقسم األمن ،وقسم املالية ،وقسم امليزانية ،وقسم الشراء .وإضافة إىل ذلك يُتوقع أن
يستمر خالل النصف األول من عام  2021نشاط املمثلني القانونيني ،مبن فيهم مكتب احملامي العمومي
للمجين عليهم.

-4

مواصلة تنفيذ استراتيجية تدبر المعلومات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء
 -21ستوامل احملكمة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية ،اليت ستكون حينذاك يف سنتها اخلامسة
واألخية .وقد ُحددت جماالت التحسني التالية البيان يف شىت وحدات احملكمة فيما يص عام 2021
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إعمال منتج احلد األدىن القابل للتطوير فيما يص منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية؛

مشاريع للمضي يف حتسني احتياز بيانات البحث اجلنائي العلمي وتدبُّر األدلة من أجل
مكتب املدعي العام؛
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حتقي حتسينات أخرى ألمن املعلومات من قبيل حتسني تدبُّر اإلطالع على املعلومات ،ومحاية
البيانات احملفوظة بوسائل احلوسبة السحابية ،وحتسني كشف التهديدات والتصدي هلا.

 -21وسيوامل قسم خدمات إدارة املعلومات وضع اسرتاتيجية إدارة املعلومات واملواءمة مع ختطيط
احملكمة االسرتاتيجي للفرتة  .2024-2022وقد ُشرع يف العمل لتقييم التغييات التكنولوجية اليت
تستلزمها احتياجات احملكمة إىل التوقعات يف املستقبل ،ويتوقف تنجيز هذا العمل على األهداف
السهر على كون استبدال البُىن التحتية
االسرتاتيجية للمحكمة .ومن اجملاالت الرئيسية املشمولة بذلك
ُ
اخلامة باحملكمة املشارفة على انتهاء عمرها االشتغا،ي مستداما من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية
وتسخي استثمارات احملكمة يف جمال التكنولوجيات األساسية لتبسيط
التكاليف اإلمجالية للملكية؛
ُ
السيورات االشتغالية والقضائية؛ ومواملةُ حتقي حتسينات يف أمن املعلومات حلماية العاملني يف احملكمة،
ومجيع األطراف يف اإلجراءات القضائية ،وسالمة السيورات واملعلومات.
-5

خطة استبدال العناصر المندرجة في عداد رأس المال الخاصة بالمباني الدائمة للمحكمة
 -22عمال بالتوميات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية والقرار ذي الصلة الصادر عن اجلمعية( ،)3قدمت
احملكمة واملقاول الرئيسي الذي تعاقدت مع لصيانة مبانيها إىل جلنة امليزانية واملالية خطة متوسطة األجل
خامة بعمليات استبدال العنامر املندرجة يف عداد رأس املال (للفرتة  )2024-2021الالزمة للتكفل
باستعمال املبىن على حنو سلس .ويفاد باالحتياجات املالية األطول أمدا ضمن النص السردي املتعل
بالربنامج الرئيسي اخلامس الوارد يف وثيقة ميزانية عام  2021الربناجمية املقرتحة ويف مرفقها الثاين عشر.

جيم-

الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة
 -23طلبت اجلمعية يف دورتا اخلامسة عشرة ،اليت ُعقدت يف تشرين الثاين/نوفمرب ،2016
إىل احملكمة أن تقدم اقرتاح ميزانية مستداما ،ال تُطلب في الزيادات املقرتحة إال بعد اختاذ كل اخلطوات
املمكنة لتمويل هذه الزيادات من خالل حتقي الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة( .)4وإضافة
إىل ذلك طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تقدم مرفقا بوثيقة امليزانية الربناجمية يتضمن معلومات مفصلة عما
ُحق يف السنة اجلارية من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة وتقديرات ما سيُحق منها يف
السنة التالية( .)5فأُفيد الحقا عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف وثيقة امليزانية الربناجمية
لعام  ٢٠١٨ووثيقتها لعام  2019ووثيقتها لعام .)6(2020
()3

الوثائ الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة الثامنة عشرة ،الهاي 7-2 ،كانون
األول/ديسمرب  ،)ICC-ASP/18/20) 2019اجمللد األول ،اجلزء الثالث ،القرار  ،ICC-ASP/18/Res.1الفقرة زاي1-؛ والوثيقة

 ،ICC-ASP/18/15الفقرة .115
()4

الوثائ الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة اخلامسة عشرة ،الهاي24-16 ،
تشرين الثاين/نوفمرب  ،)ICC-ASP/15/20) 2016اجمللد األول ،اجلزء الثالث ،القرار  ،ICC-ASP/15/Res.1الفقرة الم.1-
()5
الوثائ الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة اخلامسة عشرة ،الهاي24-16 ،
تشرين الثاين/نوفمرب  ،)ICC-ASP/15/20) 2016اجمللد األول ،اجلزء الثالث ،القرار  ،ICC-ASP/15/Res.1الفقرة الم.2-
()6
الوثائ الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة السادسة عشرة ،نيويورك 14-4 ،كانون
األول/ديسمرب  ،)ICC-ASP/16/20) 2017اجمللد الثاين ،اجلزء ألف ،الفقرات  38حىت  51واملرف العاشر؛ الوثائ الرمسية جلمعية الدول
األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة السابعة عشرة ،الهاي 12-5 ،كانون األول/ديسمرب 2018

) ،)ICC-ASP/17/20اجمللد الثاين ،اجلزء ألف ،الفقرات  35حىت  41واملرف احلادي عشر.
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 -24وقد توملت احملكمة يف إطار ميزانية عام  2021الربناجمية املقرتحة إىل حتقي وفورات ومكاسب
متأتية عن زيادة النجاعة على نطاق احملكمة مقدارها  3 180.5ألف يورو ( 2.1يف املئة) .وعلى وج
اإلمجال يبلغ التخفيض يف املبالغ املرجعية األساسية ما جمموع  2 042.2ألف يورو .وهبذه الوفورات
واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة تسىن للمحكمة أن تعوض الزيادات يف جماالت أخرى تلزم فيها
املوارد لتنفيذ األنشطة اليت تقضي هبا واليتها فيما يص عام  .2021إن املبادرات على هذا الصعيد
تُـ ْعرض كلها بالتفصيل يف املرف السادس عشر [من مرفقات وثيقة ميزانية عام  2021الربناجمية املقرتحة].

دال-

ميزانية عام  2021البرنامجية المقترحة
 -25تبلغ ميزانية عام  2021الربناجمية املقرتحة للمحكمة  144.9مليون يورو .وينطوي هذا املبلغ
على اخنفاض يقارب مقداره  0.7مليون يورو ،ونسبت  0.5-في المئة ،بالقياس إىل ميزانية عام
 2020املعتمدة (البالغة  145.6مليون يورو) .وعمال بتومية مادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دورتا
اخلامسة والعشرين( ،)7تُعرض األرقام اخلامة بامليزانية العادية املقرتحة على حنو منفصل عن أرقام الفوائد
املستحقة عن قرض الدولة املضيفة اخلاص باملباين الدائمة للمحكمة .وعند تضمني الفائدة املتعلقة
بتكاليف مشروع املباين الدائمة البالغ مقدارها  3.59ماليين يورو ،تبلغ ميزانية عام  2021الربناجمية
املقرتحة للمحكمة  148.5مليون يورو ،ما ينطوي على اخنفاض نسبت  0.5في المئة.
 -26وكما أشي إلي تنجم املتطلبات اإلضافية اليت يقارب مقدارها  8.3مليون يورو عن تطبي نظام
األمم املتحدة املوحد ( 6.4ماليني يورو) وموارد جديدة (يقارب مبلغها  2.0مليون يورو) تستلزمها
األنشطة القضائية املضطلع هبا فيما يتعل باإلجراءات االبتدائية يف قضيتني واملرحلة التمهيدية من
اإلجراءات يف قضية جديدة واحدة .وتُعوض هذه الزيادة تعويضا كامال بإعمال تدابي مارمة شاملة
بنطاقها احملكمة مجعاء لتقليص التكاليف ،والسهر على الصمود املؤسسي ،وتعزيز املرونة وإمكانية تعديل
النطاق يف بُىن احملكمة وعملياتا.

()7
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التغي يف املوارد

البرنامج

هاء-

امليزانية املعتمدة
مقداره
لعام 2020
(بآالف اليوروات) بآالف اليوروات

الربنامج الرئيسي األول اهليئة القضائية

12 081.5

()299.7

نسبت املئوية

امليزانية املقرتحة
لعام 2021
(بآالف اليوروات)

()2.5

11 781.8

الربنامج الرئيسي الثاين مكتب املدعي
العام

47 383.4

5.2

0.0

47 388.6

الربنامج الرئيسي الثالث قلم احملكمة

75 916.9

0.8

0.0

75 917.7

الربنامج الرئيسي الرابع أمانة مجعية الدول
األطراف
3 316.7
الربنامج الرئيسي اخلامس املباين
2 270.0

()479.7

()14.5

2 837.0

-

-

2 270.0

الربنامج الرئيسي السادس أمانة
الصندوق االستئماين للمجين عليهم

3 226.1

-

الربنامج الرئيسي السابع 5-آلية الرقابة
املستقلة

704.7

34.8

4.9

3 226.1
739.5

الربنامج الرئيسي السابع 6-مكتب
املراجعة الداخلية

721.2

35.3

4.9

756.5

اجملموع الفرعي

145 620.5

()703.3

()0.5

144 917.2

الربنامج الرئيسي السابع 2-مشروع
املباين الدائمة  -قرض الدولة املضيفة

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  11.78مليون يورو،
يقارب مقدار ميزانية هذا الربنامج لعام  2020البالغ  12.08مليون يورو .ومن اجلدير باملالحظة أن
تسىن للشعبة القضائية أن تعوض بصورة كاملة الزيادات يف التكاليف املتأتية عن تطبي نظام األمم
املتحدة املوحد البالغة  506.1آالف يورو.
 -28وفيما يتعل باملوارد البشرية ،تطرأ بعض التغييات على ميزانية اهليئة القضائية بالقياس إىل ميزانيتها
لعام  ،2020إذ أهنا تنطوي على خمصصات لدفع أجور  18قاضيا حىت آذار/مارس  .2021وبعد
ذلك التاريخ تيئ امليزانية لتمويل ما جمموع  14قاضيا حىت هناية عام  .2021وينطوي ذلك على
اخنفاض كبي يف تكاليف القضاة بالقياس إىل امليزانية املعتمدة لعام  .2020وقد تستتبع األنشطة املعتزم
إجراؤها يف عام  2021زيادة يف عبء العمل يف مرحلة اإلجراءات االبتدائية.
 -29ويُتوقع النجاح يف النهوض بعبء العمل املتعل بالقضايا يف عام  2021بفضل مواملة اتباع
الشعب القضائية كما جيري يف عام  2020وتبعا للتغيات يف
سياسة توخي املرونة يف نشر املوظفني بني ُ
الشعب .ويُتوخى
االحتياجات املتصلة بعبء العمل املتعل بالقضايا وعلى حنو يعززه التنسي الفعال بني ُ
أن يفضي هذا النهج إىل زيادة هامة يف مردود املوظفني وإىل حتسني مهاراتم الفردية وتنويعها .وبناء علي
لن تطلب اهليئة القضائية ،على الرغم من التغي احملتمل أن يطرأ على األنشطة القضائية ،أية موارد إضافية
من املوظفني زيادة على عدد املوظفني الذي طُلب واعتُمد فيما يص عام ( 2020وهو حبد ذات مل
ينطو على أي تغيي بالقياس إىل نظيه املعتمد فيما يص عام .)2018
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 -31ويف سياق حرص الربنامج الرئيسي األول على تقدمي ميزانية لعام  2021تتسم بأقصى درجة
ممكنة من التقتي ،ال يُقرتح أي تغيي فيما يتعل بالتكاليف غي املتصلة بالعاملني.
البرنامج الرئيسي األول:
الهيئة القضائية
القضاة
تكاليف املوظفني
سائر تكاليف العاملني
التكاليف غي املتصلة بالعاملني
المجموع

واو-

التغي يف املوارد

امليزانية املعتمدة
مقداره
لعام 2020
(بآالف اليوروات) بآالف اليوروات
()805.8
5 516.9
405.3
5 341.9
100.8
1 078.2
144.5
12 081.5

()299.7

نسبت املئوية
()14.6
7.6
9.3
()2.5

امليزانية املقرتحة
لعام 2021
(بآالف اليوروات)
4 711.1
5 747.2
1 179.0
144.5
11 781.8

البرنامج الرئيسي الثاني :مكتب َّ
المدعي العام
 -31يقرتح مكتب املدعي العام ميزانية مقدارها  47.38مليون يورو لعام  .2021فميزانيت املقرتحة،
استنادا إىل أنشطت الالزمة املخطط لالضطالع هبا يف عام  ،2021وتنفيذا خلطت االسرتاتيجية للفرتة
 ،2021-2019تزيد زيادة مقدارها  5.2آالف يورو ( 0في المئة) ،على املقدار البالغ
 47.38مليون يورو الذي اعتمدت اجلمعية لعام .2020
 -32لقد تدبر مكتب املدعي العام األمر لكي يبقى نشطا خالل أزمة كوفيد 19-بتعديل منحى
اعتماده على قوة "ميزت اإلنتاجية"
باع طرائ حتقيقية ابتكارية ،و ُ
اضطالع بأنشطت  ،مبا يف ذلك ات ُ
األساسية أال وهي موظفوه .ولئن ظل املكتب حيق تقدما فقد أحدثت األزمة أثرا ال مناص من
فيما يص سرعة األنشطة ومداها .ولذا حيتاج املكتب إىل هذه املوارد بغية استدراك ما فات خالل الشطر
األول من عام  ،2021ولكي يتسىن ل التحرك السريع حيال ما ميكن أن يكون فرما فريدة أو حمدودة
جلمع املعلومات وغيها من األدلة.
 -33ويركز مكتب املدعي العام ضمن خطت لعام  2021على جماالت رئيسية ثالثة (أ) حتديد
درجات األولوية املوالة للتحضي للقضايا اليت تبلغ املرحلة االبتدائية؛ (ب) عمليات التحقي الناشط اليت
ُحيتمل أن ُحتق فيها نتائج ملموسة فيما يتعل باألوامر (ال ُـمحرزة باألختام) بالقبض على مشتب فيهم؛
(ج) العمل مبوازاة ذلك على مون األدلة ووضع اسرتاتيجية إلاجاز تناول حالتني.
 -34وتشمل امليزانية املقرتحة ملكتب املدعي العام أثـر تطبي نظام األمم املتحدة املوحد يف عام ،2021
عمال بالزيادات اليت طرأت يف إطار هذا النظام منذ عام  ،2019اليت تعادل ما مقداره  3.1ماليني يورو.
وتشمل هذه التسويات تغييات يف رواتب املوظفني احملليني و/أو تغييات يف مكان العمل .ولتعويض هذه
الزيادة وتقليل األثر املا،ي لألنشطة اليت يتعني على املكتب واحملكمة أن يضطلعا هبا يف عام  ،2021عمل
املكتب على جبهتني (أ) التمحيص الدقي يف الطلبات الداخلية املتعلقة باملوارد من املوظفني واملوارد من
غي املوظفني؛ (ب) حتسني وجوه العمل التآزري والتنسي مع وحدات قلم احملكمة.
 -35وقد أجرى مكتب املدعي العام تقييما وافيا للوظائف اليت طُلبت وأُقرت يف إطار امليزانية السابقة
لكنها مل تُشغل يف عام  2020وذلك كجانب من التدابي اليت ُّاختذت يف مطلع السنة للتخفيف من أثر
الزيادة املتأتية عن تطبي نظام األمم املتحدة املوحد واليت مل تُ ْدرج يف إطار امليزانية املعتمدة .وقد حرص
املكتب ،حيثما أمكن األمر ،على إبقاء مثل هذه الوظائف شاغرة فيما يص عام  2021أو على متويلها
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لبضعة أشهر من فقط ،عامدا إىل تأخي التوظيف حىت الشطر األخي من تلك السنة .وقد أتاحت هذه
التدابي تقليص االعتمادات املخصصة لسد تكاليف املوظفني ختفيضا يقارب مقداره  1.3مليون يورو.
 -36ولـما كان الفارق الذي جيب سده يبلغ  3.1ماليني يورو ،وكان مثة حد لعدد الوظائف الشاغرة
اليت ميكن إبقاؤها غي مشغولة بالنظر إىل ارتفاع مقدار أنشطة املكتب ،فقد ُحققت ختفيضات كبية يف
جزء مبلغ امليزانية املخصص لسد التكاليف غي املتصلة بالعاملني .إن هذه التخفيضات تبلغ  1.7مليون
يورو ومتثل تقليصا تزيد نسبت على  36يف املئة بالقياس إىل االعتمادات املقرة يف إطار ميزانية عام
 2020لسد تكاليف األنشطة والعنامر املندرجة يف إطار بند التكاليف غي املتصلة بالعاملني.
 -37إن التخفيض األكرب مقدارا ُحق يف إطار بند تكاليف السفر .بيد أن املكتب يسعى إىل احلفاظ
على قدرت على إجراء بعثات من أجل دعم األنشطة التحقيقية وأنشطة املقاضاة وإحراز تقدم فيها .وقد
ميغ طلب االعتمادات املخصصة للسفر فيما يص عام  2021بوضع عوامل ومتطلبات عدة يف
االعتبار ،مع العناية بإقامة التوازن بني ضرورة احلفاظ على فعالية العمليات والرغبة يف تقليل أثرها املا،ي.
وقد فعل املكتب ذلك من خالل ’ ‘1السهر يف املقام األول واألهم على تقليل املخاطر احمليقة مبوظفي
املكتب املشاركني يف البعثات ومجيع أولئك الذين يتفاعلون مع موظفي يف املقر ويف امليدان؛ ’ ‘2التكفل
بتحقي تقدم كاف يف عمليات املكتب ،وال سيما فيما يتعل بالقضايا اليت ميكن أن ُجترى فيها حماكمة
يف عام  2021وعمليات التحقي املنطوية على أف واعد إلمدار أوامر بالقبض على مشتب هبم
واالنتقال إىل املرحلة التمهيدية؛ ’ ‘3تعظيم مردود تكاليف البعثات باالستفادة من تدابي حتقي النجاعة
مممت ونـُفذت خالل طارئ كوفيد 19-يف عام .2020
اليت ُ

 -38وقد أوىل مكتب املدعي العام وقلم احملكمة ،يف إعداد امليزانية املقرتحة لعام  ،2021عناية خامة
إلجياد أاجع السبل وأكثرها فعالية للتخطيط لألنشطة اليت تستلزم دعما من وحدات قلم احملكمة (ما يسمى
بـ"طلبات اخلدمات") .وباالستفادة من اخلربة املكتسبة يف السنوات األخية ،ومن العرب املستخلصة يف إطار
تدبر العمليات على حنو خمتلف خالل طارئ كوفيد 19-على اخلصوص ،تسنت ملكتب املدعي العام وقلم
احملكمة استبانة سبل بديلة ألداء بعض األنشطة وبالتا،ي لتحقي وفورات ،من قبيل االستعانة على حنو أكثر
تواترا بالروابط الفيديوية فيما يص إدالء الشهود بشهاداتم يف احملكمة عندما يكون ذلك مناسبا.
 -39إن اجلدول أدناه يبني على حنو وجيز الزيادة حبسب بند امليزانية الرئيسي

زاي-

التغي يف املوارد

البرنامج الرئيسي الثاني:
مكتب الم ّدعي العام
تكاليف املوظفني

نسبت املئوية

امليزانية املقرتحة
لعام 2021
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة
مقداره
لعام 2020
(بآالف اليوروات) بآالف اليوروات
32 150.9

881.0

2.7

33 031.9

سائر تكاليف العاملني

10 360.8

893.2

التكاليف غي املتصلة بالعاملني

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 يورو ،أي إهنا ال
تغي ( 0في المئة) بالقياس إىل ميزانية عام  2020املعتمدة البالغة  75.9مليون يورو.
تنطوي على أي ُّ
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 -41لقد استُبني سببان رئيسيان للزيادة يف املتطلبات يف قلم احملكمة فيما يص عام  2021الزيادات
التعاقدية النامجة عن تطبي نظام األمم املتحدة املوحد ( 2.5مليون يورو) ،وموارد جديدة تستلزمها األنشطةُ
القضائية فيما يتعل باإلجراءات االبتدائية يف قضيتني واملرحلةُ التمهيدية يف قضية جديدة واحدة (زهاء
 2.0مليون يورو) .وإزاء هذه الزيادات وغيها من االرتفاعات املتوقع أن تشهدها االحتياجات إىل املوارد،
سعى قلم احملكمة على حنو فاعل إىل تعويض أثرها تعويضا كامال بقيام عند اإلمكان بإعادة تقييم املقدار
الالزم من دعم األنشطة املزمع االضطالع هبا يف عام  2021وإعمال تدابي مارمة شاملة بنطاقها احملكمة
مجعاء لتقليص التكاليف ،والسهر على الصمود املؤسسي وتعزيز املرونة وإمكانية تعديل النطاق يف بُىن
احملكمة وعملياتا .واسرتشد قلم احملكمة يف ذلك باخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة
 ،2021-2019واخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة ذاتا .إن هذه التخفيضات والوفورات
مقدارها  4.5ماليني يورو ،أتاحت لقلم احملكمة أن
واملكاسب احملققة عن طري زيادة النجاعة ،اليت يقارب ُ
يعوض تعويضا كامال الزيادة اإلمجالية يف البندين املشار إليهما أعاله ،ما آتى ميزانية مقرتحة لعام 2021
تساوي من حيث املقدار االمسي ميزانية عام  2020املعتمدة.
 -42إن طلبات املوارد اإلضافية حمدودة جدا وهي ال تُقدم إال عندما تكون ضرورية ضرورة مارمة
ألغراض االضطالع باألنشطة املعهود هبا إىل قلم احملكمة يف إطار واليت ضمن سياق افرتاضات وأولويات
ميزانية عام  .2021فاملقدار اإلضايف البالغ  2.0مليون يورو املطلوب من أجل اإلجراءات القضائية هو
بالتا،ي نتيجة مباشرة للمتطلبات املزيدة على معيد املساعدة القانونية من أجل قضية احلسن وقضية
يكاتوم ( )Yekatomوانـْغيْسونا ( )Ngaïssonaوقضية عبد الرمحن .وعالوة على ذلك تلزم موارد إضافية
للنهوض بأود اجللسات يف حماكمتني طيلة عام  2021وال سيما فيما يص إدارة استعمال قاعات
احملكمة ،وإدالء الشهود بشهاداتم يف احملكمة أو عن بعد ،وخدمات اللغات ،مبا فيها الرتمجة الشفوية إىل
اللغة العربية ولغة السْنغو ولغة التماشي .
 -43وسعيا إىل حتديد أهداف داخلية من شأهنا أن تزيد املرونة على مر الزمن بإعمال سيورات يُرمى
منها إىل التومل إىل تعزيز إمكانية تعديل مقدار املوارد ونطاق العمليات ،زيد يف امليزانية املقرتحة لقلم
احملكمة لعام  2021معدل شغور الوظائف املعمول ب في من  10يف املئة إىل  12يف املئة .وسيستغل
قلم احملكمة ،حبسب االقتضاء ،الشواغر احلالية واملستجدة بغية تصميم سبل أنسب وأكثر استدامة لتوفي
اخلدمات وإجراء العمليات على حنو يتواف مع واقع العمل الذي تواجه احملكمة .وكذلك أخذ قلم
احملكمة يف إطار ختطيط حبقيقة أن القيود القائمة يف عام  ،2020وال سيما فيما يتعل بالسفر ،ميكن أن
تظل ذات أثر يف عام  .2021وعلي فإن قلم احملكمة طب ختفيضات يف تكاليف السفر وتكاليف
التدريب تشمل شىت الوحدات .وطُبقت ختفيضات مماثلة على العمليات اجملراة ضمن البلدان ،وال سيما
وخطط لزيادة االستعانة باإلدالء بالشهادات بواسطة
فيما يص دعم البعثات وإدالء الشهود بإفاداتمُ ،
الروابط الفيديوية فيما يص عام  .2021كما ُحققت ختفيضات أخرى بإرجاء عدد من حتسينات البُىن
األساسية املخطط هلا ،يف املكاتب ال ُقطرية ويف املقر.
 -44ومن اجلدير باملالحظة أن قلم احملكمة ما انفك منذ عام  2018يفض مقدار ميزانيت الربناجمية
وأن مقدار ميزانيت املقرتحة لعام  2021غدا أدىن من مقدار ميزانيت املعتمدة لعام 2017
البالغ  76.63مليون يورو.
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نسبت املئوية

تكاليف املوظفني

46 818.4

503.5

1.1

47 321.9

سائر تكاليف العاملني

3 976.6

التكاليف غي املتصلة بالعاملني

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 الثالث:
قلم المحكمة

حاء-

التغي يف املوارد
امليزانية املعتمدة
مقداره
لعام 2020
(بآالف اليوروات) بآالف اليوروات

امليزانية املقرتحة
لعام 2021
(بآالف اليوروات)

البرنامج الرئيسي الرابع :أمانة جمعية الدول األطراف
 -45تبلغ ميزانية عام  2021املقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع مبلغا مقداره  2.84مليون يورو ،ينطوي
على اخنفاض ماف مقداره  479.7ألف يورو (ونسبت  14.5في المئة) بالقياس إىل ميزانية عام
 2020املعتمدة .إن هذا االخنفاض يعزى رئيسيا إىل عدد من التكاليف غي املتكررة املهيأ لسدها يف إطار
ميزانية عام  ،2020منها التكاليف املرتبطة بلجنة انتخاب املدعي العام وباملراجعة اليت جيريها خرباء
مستقلون ،اليت ُسدت استثنائيا بالفائض النقدي لعام  .2017وإضافة إىل ذلك ُحققت بعض الوفورات من
خالل تشكيلة من التدابي ،مثل إجراء تعديالت جديدة على املوارد من املوظفني بغية سد االحتياجات
الفعلية لألمانة على حنو تـُتوخى ب املرونة املقرتنة مبراعاة اعتبارات النجاعة ومفاعيل العمل التآزري.

نسبت املئوية

تكاليف املوظفني

1 030.5

186.9

18.1

1 217.4

سائر تكاليف العاملني

590.3

التكاليف غي املتصلة بالعاملني

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 الرابع:
أمانة جمعية الدول األطراف

طاء-

التغي يف املوارد
امليزانية املعتمدة
مقداره
لعام 2020
(بآالف اليوروات) بآالف اليوروات

امليزانية املقرتحة لعام
2021
(بآالف اليوروات)

البرنامج الرئيسي الخامس :المباني
 -46ال تنطوي ميزانية عام  2021املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلامس على تغيي بالقياس إىل ميزانية
عام  2020املعتمدة البالغة  2.270ألف يورو .وتلزم االعتمادات املعنية لسد تكاليف الصيانة الوقائية
والصيانة التصحيحية وتكاليف استبدال عنامر املبىن اليت بلغت هناية عمرها املفيد (املستبدالت املندرجة
يف عداد رأس املال) .إن ما يُقتـرح هو يف الواقع ختفيض ألن يشمل استيعاب زيادة مؤشر األسعار يف
قطاع إدارة املراف يف هولندا املتوقع أن تبلغ نسبتها  2.5يف املئة .وسينفذ هذا التخفيض من خالل
مواملة استبدال العنامر اهلشة اليت اهنارت بالفعل أو تظهر عليها عالمات االهنيار الوشيك ،دون غيها
من العنامر.
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نسبت املئوية

تكاليف املوظفني

-

-

-

-

سائر تكاليف العاملني

-

-

-

-

التكاليف غي املتصلة بالعاملني

2 270.0

-

-

2 270.0

المجموع

2 270.0

-

-

2 270.0

البرنامج الرئيسي الخامس:
المباني

ياء-

التغي يف املوارد

امليزانية املقرتحة
لعام 2021
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة
مقداره
لعام 2020
(بآالف اليوروات) بآالف اليوروات

البرنامج الرئيسي السادس :أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم
 -47تبلغ ميزانية عام  2021املقرتحة للصندوق االستئماين للمجين عليهم مبلغا مقداره
 3.23ماليين يورو ،أي إهنا تساوي من حيث املقدار االمسي ميزانية عام  2020املعتمدة البالغة
 3.23ماليين يورو .إن املبلغ املقرتح يستوعب الزيادة املتصلة بتطبي نظام األمم املتحدة املوحد.
أما الزيادة يف املوارد من املوظفني فهي متصلة قصريا بتطبي نظام األمم املتحدة املوحد وال جتسد أي زيادة
يف مالك املوظفني.
 -48عند إعداد ميزانية عام  2021الربناجمية املقرتحة عاود الصندوق االستئماين للمجين عليهم
األخذ خبيار إرجاء توظيف من يشغل عددا من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ال ُـمقرة فأرجأ توظيف من
يشغل بعض هذه الوظائف حىت هناية عام  2021بغية احلد من نسبة منو امليزانية يف عام  ،2021خمففا
يف الوقت ذات األثر املا،ي للزيادة يف تكاليف املوظفني املعتادة.
 -49ويظل الصندوق االستئماين للمجين عليهم يتبع هنجا منائطيا مستندا إىل عمل األفرقة يف تنمية
القدرة االشتغالية الالزمة ملواكبة املمارسات املتطورة على معيد التنفيذ فيما يتعل بكلتا املهمتني املنوطتني
ب يف إطار واليت  .ويُستنار يف حتديد املتطلبات الدنيا من قدرة أفرقة الصندوق املعنية باحلاالت (تنفيذ
األوامر جبرب األضرار وتقدمي املساعدة) باألسيقة االشتغالية ومدى تعقيد ما يصدر عن احملكمة من األوامر
جبرب األضرار ،وباحتمال لزوم متييز اجملين عليهم وفحصهم للبت يف استحقاقهم للتعويضات.
ضمن املالك (القانوين واإلداري) املعين بالقضايا على وج التحديد جتاوب الصندوق
 -51ويف املقر ي ْ
االستئماين للمجين عليهم خالل إجراءات جرب األضرار املختلفة واملتزامنة يف أربع قضايا ،ومراقبة اجلودة،
وتدبر السيورات ،والتوجي التقين ،أثناء عملية متييز اجملين عليهم وطيلة عملية تنفيذ األوامر جبرب األضرار.
كما تُستدام قدرات أساسية عامة يف جماالت إيداع الوثائ القانونية واإلبالغ ،والشراء ،ودعم الربامج،
والرمد والتقييم ،ومجع األموال ،واإلبراز للعيان.

نسبت املئوية

تكاليف املوظفني

1 113.7

77.4

6.9

1 191.1

سائر تكاليف العاملني

1 573.3

التكاليف غي املتصلة بالعاملني

539.1

149.1
()226.5

9.5
()42.0

1 722.4
312.6

المجموع

3 226.1

-

-

3 226.1

البرنامج الرئيسي السادس:
أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم

I3-A-150720

التغي يف املوارد

امليزانية املقرتحة
لعام 2021
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة
مقداره
لعام 2020
(بآالف اليوروات) بآالف اليوروات
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كاف -البرنامج الرئيسي السابع :2-مشروع المباني الدائمة  -قرض الدولة المضيفة
 -51تبلغ ميزانية عام  2021املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع 2-مبلغا مقداره  3.59ماليين يورو،
يساوي مبلغ ميزانيت املعتمدة لعام  .2020وجيري يف إطار الربنامج الرئيسي السابع 2-تدبر دفع الفائدة
على قرض الدولة املضيفة ،اليت جيب استالمها ودفعها للدولة املضيفة يف األجل احملدد (أي يف أجل أقصاه
األول من شباط/فرباير من كل سنة تقوميية)( .)8وقد بدأ تسديد مبلغ القرض بعد فسخ عقد استئجار
املباين املؤقتة يف  30حزيران/يونيو  .2016إن ما سيُدفع تسديدا للقرض وللفائدة املستحقة عن الفرتة
املمتدة من  1كانون الثاين/يناير حىت  31كانون األول/ديسمرب  2020سيستح دفع يف أجل أقصاه
 1شباط/فرباير .2021
البرنامج الرئيسي السابع:2-
مشروع المباني الدائمة  -قرض الدولة
المضيفة

الم-

التغي يف املوارد
نسبت املئوية

امليزانية املقرتحة
لعام 2021
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة
مقداره
لعام 2020
(بآالف اليوروات) بآالف اليوروات

تكاليف املوظفني

-

-

-

-

سائر تكاليف العاملني

-

-

-

-

التكاليف غي املتصلة بالعاملني

-

-

-

-

ما يص قرض الدولة املضيفة

3 585.1

-

-

3 585.1

المجموع

3 585.1

-

-

3 585.1

البرنامج الرئيسي السابع :5-آلية الرقابة المستقلة
 -52تبلغ ميزانية عام  2021املقرتحة نآلية الرقابة املستقلة مبلغا مقداره  739.5ألف يورو ،ينطوي
على زيادة مقدارها  34.8ألف يورو ،ونسبتها  4.9في المئة ،بالقياس إىل ميزانية عام 2020
املعتمدة البالغة  704.7آالف يورو .لقد أنشأت اجلمعية يف دورتا الثامنة آلية الرقابة املستقلة وفقا
للمادة  )4(112من نظام روما األساسي لتهيئة رقابة مستقلة وفعالة وجمدية للمحكمة وذلك بإجراء
عمليات حتقي وعمليات تقييم وعمليات تفتيش .إن الزيادة تعزى قصريا إىل تطبي نظام األمم املتحدة
املوحد الذي تبلغ تكاليف زهاء  46.4ألف يورو ،ما استُوعب بقدر املستطاع من خالل حتقي
ختفيضات يف التكاليف غي املتصلة بالعاملني.
التغي يف املوارد
نسبت املئوية

امليزانية املقرتحة
لعام 2021
(بآالف اليوروات)

تكاليف املوظفني

490.9

35.5

7.2

526.4

سائر تكاليف العاملني

147.1

التكاليف غي املتصلة بالعاملني

66.7

10.9
()11.6

7.4
()17.4

158.0
55.1

المجموع

704.7

34.8

4.9

739.5

البرنامج الرئيسي السابع:5-
آلية الرقابة المستقلة

امليزانية املعتمدة
مقداره
لعام 2020
(بآالف اليوروات) بآالف اليوروات

()8

االتفاق املربم بني دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض ،املؤرخ بـ  23آذار/مارس  ،2009الفقرة
.1-6

14

I3-A-150720

ICC-ASP/19/INF.3

ميم-

البرنامج الرئيسي السابع :6-مكتب المراجعة الداخلية
 -53تبلغ ميزانية عام  2021املقرتحة ملكتب املراجعة الداخلية مبلغا مقداره  756.5ألف يورو،
ينطوي على زيادة مقدارها  35.3ألف يورو ،ونسبتها  4.9في المئة ،بالقياس إىل ميزانيت املعتمدة لعام
 2020البالغة  721.2ألف يورو .وستتيح املوارد املطلوبة هلذا املكتب اإلسهام يف حتقي أهداف احملكمة
االسرتاتيجية وأهدافها االشتغالية بتهيئة ما يطمئن اإلدارة إىل فعالية واجاعة احلوكمة ،وأطر الرقابة الداخلية،
وتدبر املخاطر عن طري إجراء عمليات التدقي (ما ال يقل عن تسع عمليات) وأعمال إسداء املشورة .إن
الزيادة تعزى رئيسيا إىل تطبي نظام األمم املتحدة املوحد الذي يفضي إىل زيادة يف رواتب املوظفني مقدارها
 54.9ألف يوروُ ،عوضت جزئيا بتحقي ختفيضات يف التكاليف غي املتصلة بالعاملني.
التغي يف املوارد
نسبت املئوية

امليزانية املقرتحة
لعام 2021
(بآالف اليوروات)

تكاليف املوظفني

539.8

43.5

8.1

583.3

سائر تكاليف العاملني

122.1

11.4

9.3

133.5

التكاليف غي املتصلة بالعاملني

59.3

()19.6

()33.1

39.7

المجموع

721.2

35.3

4.9

756.5

البرنامج الرئيسي السابع:6-
مكتب المراجعة الداخلية

امليزانية املعتمدة
مقداره
لعام 2020
(بآالف اليوروات) بآالف اليوروات

____________

I3-A-150720

15

