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 الربانجمية املقرتحة 2022ميزانية عام 
 للمحكمة اجلنائية الدولية

 امللخَّص العام

 

 املقرتحة الربانجمية 2022حملة عامة عن ميزانية عام  -ألف

يف اعتبارها الظروف االستثنائية  واضعة   2022لقد أعدت احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( ميزانيتها الربانجمية املقرتحة لعام  -1
ترب به صمودخ  وأثرها على االقتصاد العاملي. إن هذه األوقاَت غيَ  19-املتمثلة يف جائحة كوفيد املألوفِة الصعوبِة متثِّل ِمـَحّكا  ُيخ

ا على التكيُّف . وعلى الرغم من القيود منظوماِت وبخىن املنظمات واملؤسسات يف مجيع أحناء العامل، مبا فيها احملكمة، وقدرُتخ
اليت تنطوي عليها التدابي ذات الصلة اليت اختذُتا احلكومات، تدبَّرت احملكمة أمَر استدامة إنتاجيتها العالية طيلة فرتة األزمة 

هم يف من خالل مسارعتها إىل إجراء تكييفات يف عملها، واختاذها تدابي ابتكارية، واعتمادها على قوِة العاملني فيها وتفاني
، العمل. إن اجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا احملكمة ككل لتنفيذ واليتها، ابلتعاون مع الدول األطراف وأصحاب الشأن اآلخرين

رص احملكمة على تقدمي ميزانية يف هذا السياق، حتو . تهاكبية يف مستوى نشاط قاعبشكل ملموس إىل زايدة   قد ترمجت
ألف  158.760.9وتقرتح احملكمة ميزانية امجالية قدرها  ي.تأبقصى درجة ممكنة من التقتتسم  2022مقرتحة لعام برانجمية 

وذلك لسد  2021يف املائة، عن امليزانية املعتمدة لعام  9.7مليون يورو، أو  14.09يورو، أي بزايدة مقدارها حواىل
 والقضاء. احتياجاُتا واالستفادة من التطورات اإلجيابية يف أنشطتها اخلاصة ابالدعاء
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 القيادة اجلديدة لإلدارةرؤية اوهي تشمل   ،خطط احملكمةعلى ضوء  2022الربانجمية املقرتحة لعام ية يزاناملمتت دراسة  -2
ومن ضمنهم الضحااي  –وملكتب املدعي العام على وجه اخلصوص، وكذلك أهداف احملكمة وتوقعات أصحاب الشأن 

املعقدة )مبا يف ذلك مسائل  هابيئات عملام والفعال أثناء واليتها، و حول أدائها الع -واجملتمعات املتضررة من  اجلرائم الفظيعة
الذي يات الواردة يف التقرير النهائي ؛ ومراعاة التوصهااحلجم الكبي واملتزايد لطلبات تدخلو ؛ لدعم السياسي(األمن والتعاون وا

حيثما كان ذلك (، IERية الدولية ونظام روما األساسي )تقرير حملكمة اجلنائأداء ابعد مراجعتهم اخلرباء املستقلني قدمه 
فيما يتعلق ابخلطط  على حدةتتضمن امليزانية املقرتحة أولوايت احملكمة ككل وكل جهاز من أجهزُتا و . مناسب ا ومفيدا  
وقد أخذت احملكمة يف ، حتسبا العتماد اخلطط االسرتاتيجية للدورة اجلديدة. 2021و 2019ما بني للفرتة االسرتاتيجية 

عدم  رص علىالية على الدول األطراف واحلاحلسبان احلاجة إىل احتواء الزايدات يف امليزانية قدر اإلمكان يف ضوء القيود امل
تعتقد احملكمة أن و . 1لوفورات واملكاسبطلب األموال إال بعد اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة لتمويل الزايدات من خالل ا

طويلة األجل، وذلك بشكل رئيسي من خالل إجراءات املكاسب و لوبة ستساهم يف زايدة كم النتائج امللموسة األموال املط
؛ املركز حنو اهلدفالفعال و والتحقيق واملقاضاة  تدارس األويلمزيد من الو وتعزيز ضماانت احملاكمة العادلة؛ ، قضائية أسرع

 أماان  لعمليات احملكمة.تعزيز التأثي على األرض؛ وبيئة معلومات أكثر و 

مقارنة  2022زايدة ميزانية عام حنو دعم التطورات يف أنشطة النيابة العامة والقضاء الرامية إىل املتطلبات اإلضافية  ستدفع -3
عاب جهود حثيثة الستي وهي مثار ،مقارنة ابلزايدة التشغيلية ةمتواضعذه الزايدة يف امليزانية هتعترب . و 2021مبيزانية عام 

 ومتارين التحسني املتعددة. 19كوفيد ، والدروس املستفادة من جائحة  لتكاليف اجلديدة حيثما أمكنا

تسخي الواقع  ن التزامها ابلتحسني املستمر اهلادف إىلمال يتجزأ كون ذلك جزءا    ،تخقّيم احملكمة ابستمرار  عملياُتا الداخلية -4
، وذلك هذه البيئة اجلديدة مع وأساليب عملها أجهزُتاتقييم مدى مالءمة بعض اهلادف أيضا  إىل و العاملي اجلديد لصاحلها 

عبء العمل املتزايد للمحكمة ل ونظرا  . 2021ميزانية يف  ذلك د مت تفصيل، وق19كوفيد وابء  ل تهااستجابمع يتماشى بشكل 
حتتاج اإىل االحتفاظ بقدراُتا احلالية وتعزيزها   ،تلك املرتبطة ابإلدعاء(و )الذي يخالحظ يف زايدة حجم األنشطة القضائية 

ار املرونة والقدرة على للمستقبل، وهي القدرات اليت استثمرت فيها الدول على مر السنني واليت مسحت للمؤسسة إبظه
 مواجهة التحدايت اجلديدة والطلبات املتزايدة ابستمرار على واليتها وأنشطتها. عندالتكيف 

متوز / يوليو استجابة  15ويف  9يف والصادران على التوايل   يشيوجو عبد الرمحن  يتالتهم يف قضي أكدا ذانلال نتطلب القرارا -5
دا   لتحقق هذه جهاحملكمة  ومل أتلسريعة من احملكمة إلدراج املوارد اإلضافية املطلوبة هلذه احملاكمات يف اقرتاح امليزانية هذا. 

وارد امل، مع االلتزام مببدأ طلب اليت ستتم دراستها يف امليزانية عجلبطلبات املوارد  مما مّكنها من تسجيل السريعةاالستجابة 

                                                           
ASP / -ICC) 2018كانون األول/ ديسمرب   12-5الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، الدورة السابعة عشرة ، الهاي ،  - 1

 .1، اجلزء ك ، الفقرة.  ICC-ASP / 17 / Res.4، اجلزء الثالث ،  I( ، اجمللد. 17/20
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واليت ميكن حساهبا بدقة يف وقت تقدمي امليزانية. وجتدر اإلشارة إىل أنه وفق ا هلذا املبدأ، قد يلزم طلب حصرا  ألنشطة املؤكدة ل
 عتماد ا على القرارات القضائية ونقل املشتبه هبم إىل احملكمة.املزيد من املوارد يف املستقبل، ا

الزايدة الضرورية لالستجابة إىل عدد من التطورات التشغيلية من  الربانجمية املقرتحة 2022ميزانية عام بشكل عام، حتد  -6
امليزانية املسؤول واملنضبط ختطيط يراعي شروط و بدقة  ا  مدروسميزانية مقرتح تعكس هي و اإلجيابية للمحكمة ككل. 

 .واالحتياجات من املوارد الالزمة للمحكمة لالضطالع بواليتها بفعالية مبوجب نظام روما األساسي

 2022األولوايت االسرتاتيجية الرفيعة مليزانية عام  -ابء
 

. 2022شطة احملكمة يف عام حدَّد كبار مسؤويل احملكمة، عن طريق جملس التنسيق، عددا  من األولوايت االسرتاتيجية ألن -7
إعداد هذه الوثيقة،  يف وقت  2022عام ل استشرافهما ميكن  عكسأن هذه األولوايت واألنشطة تومن املهم التنويه إىل 

قد تتأثر  ،. وعليهاملتواصل 19 جائحة كوفيدالتغيات اليت حلقت ابحملكمة على صعيدي القيادة وأتثي أتخذ يف حساهبا و
 واملقاضاة. ءالقضا ايلجمالحقا  بواقع عمل احملكمة يف هذه التوقعات 

إن كبار مسؤويل احملكمة، إذ صاغوا هذه األولوايت على صعيد امليزانية ومسبِّبات التكاليف الرئيسية ، اعتمدوا على اخلطة  -8
 ،ا ابعتبارها مبادئ إرشاديةواألهداف االسرتاتيجية املبيَّنة فيه ،2021و 2019ما بني لمحكمة للفرتة لاالسرتاتيجية الشاملة 

ومتثِّل هذه األهداف االسرتاتيجية حجر  عملهم الدؤوب لتقدمي ميزانية تتسم أبقصى درجة ممكنة من التقتي. وذلك يف إطار
ة لَ مَ كْ ستَ مخ من جهة  يهو  .2022التخطيط وهي َتْظَهر على حنو ابرز يف التخطيط مليزانيتها لعام الزاوية يف هنج احملكمة يف جمال 

، والصندوق االستئماين  مكتب املدعي العام ، وقلم احملكمةواليت وضعها كل من للفرتة نفسها  واضحةابخلطط االسرتاتيجية ال
 استشرافن فضال  ع ،املستقل هااالسرتاتيجي وحكم اتوجيهو القيادة اجلديدة رؤية ب من جهة أخرى مستنيةو  ؛للضحااي
وسرتاعى إعداد اخلطط االسرتاتيجية اجلديدة.  عندسيتم تقييم األداء والنتائج و لفرتة االسرتاتيجية القادمة. لبكر املاحملكمة 

املراعاة  وختطيط امليزانيةعلى الصلة بني التخطيط االسرتاتيجي وإدارة املخاطر يف الوقت عينه اإلصرار و قياس األداء أمهية 
 الوافية.الالزمة و 

على غيه من األهداف يف التوصل إىل منظومة للعدالة اجلنائية الدولية تتسم ابلفعالية  سموالذي ي ويتمثَّل هدف احملكمة -9
رى يف نطاقها عمليات حتقيق وحماكمات عادلة وسريعة عندما  والنجاعة والطابع العاملي، مبوجب نظام روما األساسي، جتخ

، اليت   تزال اجملاالت االسرتاتيجية الرئيسية الثالثةوال. هغبة فيذلك أو غي راب القيامية غي قادرة على تكون السلطات الوطن
التعاون و األداء القضائي واالدعاء العام؛  :هي يف اخلطط االسرتاتيجية لكل جهاز واليت تنعكسمجيعها أنشطة احملكمة  تشمل
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 عملية مراجعة اخلرباء املستقلني عن كثب يفمبواصلة املشاركة احملكمة تلتزم  ،. ابإلضافة إىل ذلك2؛ واألداء التنظيميوالتكامل
 وحتافظ عليه. يف عملها الفعال ساهمحىت ت

 دت احملكمة أولوايت العمل التالية البيان:حدَّ ويف هذا السياق  -10

 هاودعم املتسمة ابلعدالة والسرعةتنفيذ اإلجراءات القضائية  -1

جانبا  أساسيا   دالة والسرعة أمام الدوائراالستئناف املتسمة ابلعيظل تنفيذ اإلجراءات التمهيدية واالبتدائية وإجراءات  -11
أن يتضاعف عدد احملاكمات النشطة اليت تشمل  2022من املتوقع يف عام و من املهام املنوطة ابحملكمة يف إطار واليتها. 

 .2022أربع حماكمات يف عام  2021جلسات استماع فتصبح بدل حماكمتني  يف عام 

ائية الواجب اتّباعها، احملكمة معقَّدة على حنو استثنائي من حيث القضااي املعروضة عليها والقواعد اإلجر إن إجراءات  -12
األدلة وكثرةخ اللغات املستعملة يف هذه اإلجراءات، مع ضرورة  وطنية. فِكرَبخ عدِد الشهود وحجممعظم اإلجراءات ال مقارنة مع

يف  قدرا  ابهظا  من املوارد ووقتا  طويال   نزفلوطنية، أمور جتعل احملاكمات تستلقضائية اتوفُّر األمن يف امليدان وتعاون اهليئات ا
خرى األعملها اكمة أتثيا  مضاَعفا  على جوانب احملمن  نب واحدأن تؤثِّر حاالت التأخي يف جا . وميكنأغلب األحيان

تعمل بال مثل تكاليف االحتجاز أو تكاليف الشهود. وعليه فإن النجاعة تتسم أبمهية حامسة، وتظل احملكمة  - وميزانيتها
عي العام املستمر على ائل منها وضعخ الدوائر كتيباٍت موحَّدة  ملمارساُتا وعزمخ مكتب املدّ فتعتمد وسكلل لتسريع اإلجراءات، 

 هزة للمحاكمة أقصى جهوزية ممكنة قبل عرضها على القضاة.جعل دفوعه جا يفالرتكيز 

يف الربع األخي املوجهة إىل "سعيد" ، من املتوقع أن يصدر قرار بشأن أتكيد التهم التمهيدية احملاكمة على مستوى -13
مما  ، 2022 التهم يف هذه القضية أيض ا، ميكن أن تبدأ االستعدادات للمحاكمة يف عام كيدمت أتما إذا و . 2021من عام 

موارد اضافية. ابإلضافة إىل ذلك، إذا مت إلقاء القبض على أي من األشخاص الذين أصدرت الدوائر التمهيدية  يولد حاجة إىل
إىل زايدة أوامر ابلقبض عليهم وتسليمهم إىل احملكمة يف غضون مهلة قصية )كما حدث يف املاضي( ، فسيؤدي ذلك 

 .توى املوارد املطلوبةستصحبه زايدة يف مفالتمهيدية احملاكمة  النشاط يف مستوى

يكاتوم وجنايسوان بوتية يف مرحلة احملاكمة. ومن املتوقع أن تستمر قضيتان مها احلسن و  تضاعف عدد القضاايسي -14
 عمل، مرحلة احملاكمة. وسيؤدي ذلك إىل زايدة عبء المتسارعة، بينما ستدخل قضيتان جديداتن، مها عبد الرمحن وجيشيو

 يف احملكمة مما سيتطلب قدرة استيعابية إضافية للقيام أبنشطة احملكمة اإلضافية. 

                                                           
تنفيذ أنشطة التعويضات واملساعدة ، والسعي  متاشيا  مع اخلطط اإلسرتاتيجية للمحكمة واجملاالت اإلسرتاتيجية الرئيسية ، يكمل الصندوق االستئماين للضحااي أنشطة احملكمة من خالل  2

 .ابعتبار ذلك أحد أهدافها الرئيسة ظيم أتثيها على الضحااي وأفراد أسرهم وجمتمعاُتمإىل تع
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من املتوقع أن يستمر االستئناف النهائي لألحكام والقرارات يف أونغوين، بينما يختوقع أيضا أن تنظر دائرة االستئناف  -15
 .دائرة االبتدائيةوال التمهيديةيف الطعون التمهيدية يف القضااي املعروضة على الدائرة 

من املمثلني القانونيني للضحااي عن طريق املساعدة  فرق 8فريق دفاع وما يصل إىل  11سيلزم متويل ما يصل إىل  -16
إىل ، مبا يف ذلك التهم املؤكدة مؤخر ا يف قضية عبد الرمحن وجيشيو، . وقد أدت التطورات القضائية2022القانونية يف عام 

قواعد ل، على النحو املطبق وفق ا إلطار املساعدة القانونية القائم واملكرس يف نظام روما األساسي، و تلقائي ازايدة هذه التكاليف 
 ، اليت يتعني على احملكمة االلتزام هبا.جراءات واإلثبات ولوائح احملكمةاإل

اكمة ، مبا يف ذلك من )ما قبل( احملمرحلة إجراء ما ال يقل عن مثانية حتقيقات نشطة ودعم مخس قضااي يف   .. 2
 خالل العمليات يف امليدان

بدء التحقيقات يف احلاالت اليت يقرر فيها أن هناك أساس ا نظام روما األساسي املدعي العام من  53لزم املادة ت -17
ما تتم عملياُتا يف بيئات  يغطي اختصاص احملكمة أخطر اجلرائم اليت تثي قلق اجملتمع الدويل، وغالباو معقوال  للمضي قدما . 

روف يف مجيع احلاالت تقريب ا، ختتلف اللغات احمللية وظو . ابإلضافة إىل ذلك، تفتقد األمن وال ميكن التعويل على التعاون فيها
معقدة اإلجراءات التحقيقات على املستوى الوطين، فإن مع حتقيقات احملكمة إذا ما قاراّن ، التشغيل األخرى. ونتيجة لذلك

 للغاية وتستهلك موارد كثية.

استمرت يف إذ ة ومرونة قو ، فقد أظهرت احملكمة وحمدودية املوارد 19كوفيد على الرغم من التأثي املستمر لوابء   -18
إعادة  وجرت. 2022ققت جناحات ملموسة مما أدى إىل زايدة عبء العمل للعام حز العمل يف هذه الوالية املهمة فإجنا

لتمكني استمرارية األعمال واحلفاظ على صحة ورفاهية املوظفني  ،ما دعت احلاجةكلترتيب أولوايت األنشطة وتكييفها  
من األثر  مثال   لحدل،  متت إدارة األموال بطريقة مسؤولة وواعيةو وأولئك الذين يتعاملون معهم يف مقر احملكمة ويف امليدان. 

 شاكل السيولة.ملو  19كوفيد لتدابي اإلضافية الالزمة للتخفيف من خماطر اإلصابة بل، و اوظروفهق العمل اجلديدة املايل لطر 

بشأن  هسياسة مكتبلاألولية  والتحقيقات واملالحقات، و  االت التدارسجيري املدعي العام استعراضا  شامال  حل -19
توجه هذه املراجعة  . ويف هناية املطاف، استكمال احلالةلسياسة املعتمدة حديثا بشأن لو  ،اختيار القضااي وحتديد أولوايُتا

وقد مت  ،2021يف عام  اجلاريةإىل األنشطة احلالية هذا األخي قدمها . وتستند امليزانية اليت 2022م أولوايت املكتب لعا
 أداء واجباتهفعال لضمان  برتكيز موارده بشكل للمكتبعلية والذي يسمح وفاتقتيا   إعدادها بعناية لتقدمي االقرتاح األكثر

ظرف أي ظل  يفعمله  تمويللة عبء العمل الديناميكي ، و إلدار و  -مبا يف ذلك عبء اإلثبات يف مجيع احلاالت- القانونية
 تحقيق النتائج وتعزيزها.لعلى العمل بشكل أفضل و  حفاظ على قدرتهللو  طارئ صعب
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األولوية  2022عمل املكتب، سيعطي يف عام  وجيهإعادة ت دعي العام املتمثل يف، ووفقا هلدف املويف هذا السياق -20
إلجراءات التمهيدية واحملاكمة ، وهي دارفور )السودان( ، ومايل ، اللموارد املتعلقة ابحلاالت اليت تشمل قضااي يف مرحليت 

(. ابإلضافة إىل ذلك ، سيجري 70)ب( ، وكينيا )املادة  2أفريقيا الوسطى  مجهوريةو  ) أ( و 2أفريقيا الوسطى  هوريةمجو 
، دارفور  2: بنغالديش / ميامنار ، بوروندي ، كوت ديفوار وهي مكتب املدعي العام حتقيقات يف مثاين حاالت على األقل،

مر مبوجب املادة لطلب أتجيل مستحالي ا ختضع و ، ابإلضافة إىل أفغانستان ) 3)السودان( ، جورجيا ، ليبيا )ثالث حاالت(
خنطيط إجراءات  حالي ا يف مرحلةوهي ) من نظام روما األساسي ولكنها تتطلب مع ذلك أنشطة صيانة( وفلسطني 18

، مع تهاوفعالي ُتاوكفاء تهازايدة سرع تنفيذ العمليات وإذا ما أمكن ذلكوهذا الرتتيب لألولوايت مطلوب لضمان التحقيق(. 
ومع  عيف جدا .احملدودة املتاحة ملكتب املدعي العام واحلاجة إىل جتنب توزيع هذه املوارد بشكل ضاألخذ يف االعتبار املوارد 

ملواصلة التواصل مع  اخليوط اجلديدة أو احتماالت االعتقال أو ،على سبيل املثال، ملعرفة ، سيستمر رصد مجيع احلاالتذلك
   .املعلقة قضااي االعتقاالتالشهود يف 

بوليفيا وكولومبيا من )هي  هذه الوثيقة، تعرض مثانية استجواابت أولية أمام مكتب املدعي العاموحىت وقت تقدمي  -21
األولية   تدارسالحاالت وغينيا ونيجياي والفلبني وأوكرانيا وحالتان يف فنزويال( وال تزال مخسة منها جارية. ومت االنتهاء من 

ام روما من نظ 15ملدعي العام السابق احلصول على إذن قضائي مبوجب املادة وقد طلب ا .املتعلقة بنيجياي وأوكرانيا والفلبني
. وبسبب القيود املفروضة على املوارد، ملا يستطع املكتب أن يلتمس إذان  قضائيا  للشروع يف الفلبنياألساسي الستجواب 

ت ممكن، ويدعو املكتب إىل إجراء مناقشة مرحلة التحقيق يف حاليت نيجياي وأوكرانيا. وهذه مسألة حتتاج إىل حل يف أقرب وق
حلاالت قيد أي خطة أخرى مرتبطة ابعند وضع  ،يف احلسبان سيأخذمفتوحة وصرحية مع الدول األطراف يف هذا الصدد. و 

واستعراض املدعي العام  ه، االعتبارات والتحدايت االسرتاتيجية والتشغيلية، وخصوصا  القيود على موارداألويل تدارسال
، من املمكن فتح حتقيقات إضافية خالل الفرتة املتبقية من عام وأنشطتهكتب املوبسبب الطبيعة الديناميكية لوالية  ته.ألنشط

إىل مواقف جديدة بعضها ؤدي وقد ي،  وجهة إليهواصل مراجعة الرسائل املي. ويف الوقت نفسه ، 2022أو يف عام  2021
 أولية. اتسدرا تتطلب فتح

مع و . نفسهوخططه املتعلقة إبعادة تنظيم  تهاستعرض مكتب املدعي العام بعناية احتياجات موظفيه يف ضوء رؤي -22
حتت قيادة املدعي العام  تشكيلتهإدخال تغييات مهمة على  مت اقرتاحعبء العمل، زايدة و  يةاستمرار أنشطة التحقيق اجلار 

رتشيد أداء اجلهاز وتعزيز فعاليته ليف مواجهة عبء العمل املتزايد ابستمرار، و  ئهلتحسني أدايف حماولة مدروسة وذلك اجلديد 
تؤدي إعادة و . على الدوامخمصص ا وعايل األداء كتب جهاز ا امل. وابلتايل ، فإن اهلدف هو جعل شراكمن خالل زايدة اإل

                                                           
. ومع ذلك ، فقد واصل رصد تطور مجيع القضااي يف هذا الوضع ويعتزم إجراء 2021( يف عام 3كان املكتب قد خطط للرتكيز على سطر واحد من التحقيق يف الوضع يف ليبيا )ليبيا   3

 يف ليبيا الرابعة وليبيا اخلامسة كذلك 2022يف عام أنشطة التحقيق 
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مع إدخال تغييات مهمة ال ُتدف إىل حتسني الطريقة اليت التنظيم اجلديدة إىل حتسني قدرته على القيام أبنشطته األساسية 
ُتدف إعادة التنظيم املتوخاة إىل ضمان قدر أكرب من و   .أيضا  وبيئته  يل إىل حتسني مكان العمل يدير هبا عمله وحسب،

التقرير النهائي الذي  العديد من توصيات " ينفذويف الوقت نفسه  ،بواليتهحىت يضطلع الكفاءة واألداء من جانب املكتب 
 إن إعادة التنظيم هذه".  IER -قدمه اخلرباء املستقلني بعد مراجعتهم أداء احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي

 يخقرتح سوى عدد ملاجلدير ابلذكر أنه دمات املكتب. و خللبشرية احلالية و لتحقيق االستخدام األمثل والفعال للموارد ا ةمَ صمَّ م
عادة التنظيم اليت إل. وهذه الوظائف أساسية لرؤية املدعي العام اجلديد و 2022 سنةل تهود من الوظائف اجلديدة يف ميزانيحمد

 كتب.املنهجه جتاه أداء النيابة العامة، وهي مطلوبة لتعزيز قدرة لو بدأها 

طويل، من األمهية مبكان أن وحىت يضمن مكتب املدعي العام  كفاءته واستمرارية عمله  على املدى املتوسط وال -23
. وترد تفاصيل قدرات موظفيه وتعزيزها حيثما كان ذلك مميتمكن من احلفاظ على   ميزانيته يف اخلطة اليت وضعها كن ا وضروراي 

 .2022الربانجمية املقرتحة لعام 

. وبرزت القطريةكاتب املواصل قلم احملكمة تقدمي الدعم للمحكمة يف املسائل اإلدارية والتشغيلية يف كل من املقر و  -24
. وإذ يدرك كل من قلم يهد ، وهذا يزيد التكاليف علحاجة ملحة إىل أن يوفر احلماية لعدد متزايد من الشهو  2022يف عام 

احملكمة ومكتب املدعي العام والية اآلخر وجوانب األمن والسرية احملددة لعمليهما، يواصالن توثيق تعاوهنما وأوجه التآزر 
 .كل من املقر واملكاتب القطرية  بينهما يف

 

 جبر القضايا في خمس قضايا -3

 

يف قضااي  احلجم والتعقيدحيث إىل مستوايت جديدة من  2022منح التعويضات يف عام ومن املتوقع أن يصل  -25
 املعنيةالعملية تنتهي أيضا   أنكااتنغا و   أن ينتهي تسليم التعويضات يفأيضا  من املتوقع و كااتنغا ولوابنغا واملهدي ونتاغاندا. 

 اآلاثر يف قضيةتقييم  هما؛ كما سيتبع2022يف لوابنغا يف النصف األول من عام  لتلقي التعويضات أهلية الضحاايبتقييم 
برانمج التعويضات اجلماعية متعدد السنوات يف لوابنغا  ألفا شخص تقريبا  االستفادة منسيواصل  2022كااتنغا. ويف عام 

نفيذ تدابي التعويضات الرمزية لألطفال اجلنود يف لوابنغا. أما يف املهدي فمن املتوقع توالذي سيبلغ عامه الثاين. كما سيتم 
قتصادية والنفسية(، وكذلك تقييم أن تستمر مشاريع التعويضات اجلماعية املتعددة السنوات )املتعلقة ابلبناء ، والتعويضات اال

الضحااي اليت بدأت . ويف نتاغاندا، ستتوسع عمليات تقييم أهلية 2021هناية عام  عندالفردية اليت سيتم تطبيقها  التعويضات
عملية التعرف على شركاء والتعاقد معهم لتنفيذ برانمج التعويضات  واصل، وستللحصول على تعويضات 2021يف عام 
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أكرب حىت اترُيه كن يبقى ذلك رهنا  ابملوافقة على خطة التنفيذ. ويف أونغوين )أوغاندا( اليت من املتوقع أن تسجل اجلماعية ل
بعد  2022يف عام  لدفع التعويضات، سيتم وضع خطة احملكمة ضحااي نظرا  لعدد قضااي التعويضات أمامقاعدة بياانت 

وتنفيذ اجملين عليهم للتعويضات أهلية التحقق من عمليات ؤدي إىل املوافقة على يس ذي، والذي الصلةاملتوقع  قرارور الصد
، على يف نتاغاندا وأونغوين 2022 عام قد تستمر هذه األنشطة األولية أو تبدأ يفو . الذي حلق هبم رب الضرراألوامر جب

 االحتياجات العاجلة للضحااي. سدلاملوافقة على خطط التنفيذ بعد ذات الصلة و  دائرة، بناء  على طلبات الالتوايل

 خطة استبدال األصول اإلنتاجية للمباين الدائمة للمحكمة  -4

املقاول و، قدمت احملكمة 4جلنة امليزانية واملالية والقرار ذي الصلة الصادر عن اجلمعيةالصادرة عن توصيات ابل عمال   -26
الرئيسي الذي تعاقدت معه لصيانة مبانيها إىل جلنة امليزانية واملالية خطة متوسطة األجل خاصة بعمليات استبدال العناصر 

ويفاد ابالحتياجات  استعمال املبىن على حنو سلس.ضمان الالزمة لو ( 2024-2021املندرجة يف عداد رأس املال )للفرتة 
الرابع  هارفقمويف  2022  ص السردي املتعلق ابلربانمج الرئيسي اخلامس الوارد يف وثيقة ميزانية عاماملالية األطول أمدا  ضمن الن

كما أوصت اللجنة إبعادة تقييم خطة استبدال األصول اإلنتاجية املتوسطة والطويلة األجل يف ضوء اعتمادات امليزانية   عشر.
سيتم و إدارة املرافق يف هولندا.  بقطاع اخلاصملتوقعة يف مؤشر األسعار اامليزانية املقرتحة الزايدة إذ تستوعب ،  2021لعام 

 .اخلرابظهر عليها عالمات اليت تأو  األصول اهلشةبدال تنفيذ هذا التخفيض من خالل االستمرار يف است

 

 واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة الوفورات  -جيم

احملكمة أن تقدِّم اقرتاح  ، إىل2016طلبت اجلمعية منذ دورُتا اخلامسة عشرة، اليت عخقدت يف تشرين الثاين/نوفمرب  -27
إال بعد اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة لتمويل هذه الزايدات  فيها الزايدات املقرتحة تخطلبال ميزانية مستداما  للسنة املقبلة،  

مرفقا  بوثيقة امليزانية  أن تقدمكما طلبت اجلمعية إىل احملكمة   .5دة النجاعةالوفورات واملكاسب املتأتية عن زاي من خالل
من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة وتقديرات  السنة اجلاريةقِّق يف ا حتالربانجمية يتضمن معلومات مفصَّلة عمّ 

                                                           
ICC-؛ و 1، القسم ز ، الفقرة.  ASP / 18 / Res.1-ICC، اجلزء الثالث ،  I( ، اجمللد. ASP / 18/20-ICC) 2019 ،الدورة الثامنة عشرة ،الواثئق الرمسية  4

ASP / 18/15  .115، الفقرة. 
 1، الفقرة. ل، القسم  ASP / 15 / Res.1-ICC( ، اجمللد. األول ، اجلزء الثالث ، ASP / 15/20-ICC) 2016 ،عشرةالدورة اخلامسة ، الواثئق الرمسية  5
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الربانجمية  اتامليزاني  أخفيد الحقا  عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة يفو  ؛6ليةالسنة التاما سيخحقَّق منها يف 
 .20217و 2020و 2019و 2018 لألعوام

الربانجمية املقرتحة إىل حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زايدة  2022وقد توصلت احملكمة يف إطار ميزانية عام  -28
املبالغ التخفيض يف إمجايل ويبلغ  .على نطاق احملكمة ككل ابملئة( 1.8أي ألف يورو )  2.598.0 النجاعة مقدارها

أن تعوِّض  اوهبذه الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة تسىن هلألف يورو.  1.551.4ما جمموعه املرجعية األساسية 
املبادرات كل   مت استعراضو . 2022 عاملنشطة اليت تقضي هبا واليتها الزايدات يف جماالت أخرى تلزم فيها املوارد لتنفيذ األ

 عشر. املرفق السادس على هذا الصعيد ابلتفصيل يف

 الربانجمية املقرتحة 2022ميزانية عام  -دال

. وينطوي هذا املبلغ على زايدة تقارب مليون يورو  158.76الربانجمية املقرتحة للمحكمة  2022تبلغ ميزانية عام  -29
 مليون يورو(. 144.67املعتمدة )البالغة  2021، ابلقياس إىل ميزانية عام يف املئة 9.7، ونسبته يورو مليون 14.09
أرقام امليزانية العادية املقرتحة على حنو تخعرض  8،صادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دورُتا اخلامسة والعشرينالتوصية لوعمال  اب

املستحقة عن قرض الدولة املضيفة اخلاص ابملباين الدائمة للمحكمة. وعند تضمني الفائدة املتعلقة منفصل عن أرقام الفوائد 
الربانجمية املقرتحة للمحكمة  2022تبلغ ميزانية عام  ماليني يورو، 3.59بتكاليف مشروع املباين الدائمة البالغ مقدارها 

 .املئة يف 9.5، ما ينطوي على زايدة نسبتها مليون يورو 162.35

كبية يف مستوى الزايدة ابلوكما هو مذكور آنفا ، ترتبط االحتياجات اإلضافية ارتباط ا مباشر ا حبجم العمل املتوقع و  -30
من بينها التدارسات األولية والتحقيقات واملالحقات  أنشطة نفيذالطلب إىل تهذا . ويهدف 2022أنشطة احملكمة يف عام 

القضائية واحملاكمات ومحاية الشهود واخلدمات اللغوية واملساعدة القانونية والتعويضات ومساعدة الضحااي وإدارة مرافق 
جاُتا ومراعية الصعوابت ، مدركة متام ا الحتيافاملهم أعدت احملكمة ميزانية واقعية ومركزة على األهملقد و احملكمة املختلفة. 

كشاف سبل لزايدة املرونة إىل أقصى حد واستجهدا  احملكمة مل أتل ، احلادة اليت نشأت نتيجة للوابء العاملي. ويف هذا الصدد
حىت تنجح  يف استخدام املوارد على النحو األمثل. وقد سعت  ألنشطةلأولوايت  وضعو املالك توزيع تعزيز التعاون وإعادة 

                                                           
 .2، الفقرة.  L، القسم  ASP / 15 / Res.1-ICC( ، اجمللد. األول ، اجلزء الثالث ، ASP / 15/20-ICC) 2016 ، الدورة اخلامسة عشرة، الواثئق الرمسية  6
 ،الدورة السابعة عشرة  ،واملرفق العاشر ؛ الواثئق الرمسية 51-38( ، اجمللد. الثاين ، اجلزء أ ، الفقراتن. ASP / 16/20-ICC) 2017 ،الدورة السادسة عشرة، الرمسية الواثئق  7

2018 (ICC-ASP / 17/20اجمللد. الثاين ، اجلزء أ ، الفقرات ، ) .2020 ، ة عشرةالدورة التاسع، ؛ والسجالت الرمسية 41-35ن (ICC-ASP / 19/20 ،اجمللد. الثاين ، )
 38-34اجلزء أ ، الفقراتن. 

8  ICC/ASP/14/15  25الفقرة 
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يف بعض األحيان من خالل اختاذ  -احملكمة بعناية إىل إجياد طرق لزايدة املكاسب واستيعاب التكاليف اإللزامية اخلارجية 
 دون إعاقة قدراُتا التشغيلية. -تدابي صعبة 

 الربانمج

 امليزانية املعتمدة
 2021لعام  

 اليوروات( )آبالف

 التغّي يف املوارد
 امليزانية املقرتحة 

 2022لعام 
 اليوروات( )آبالف

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

  13370.2  13.7  1613.9  11756.3 الربانمج الرئيسي األول: اهليئة القضائية

الربانمج الرئيسي الثاين: مكتب املدَّعي 
8.343 47  العام    3994.0   8.4   51328.8  

0.784 75  الربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة     7794,9 10.3  83578.9  

الربانمج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول  
0.2837  األطراف    338.6 11.9  3175.6  

  270.0 2   -  -   270.0 2  الربانمج الرئيسي اخلامس: املباين 

الربانمج الرئيسي السادس: أمانة  
6.199 3  الصندوق االستئماين للمجين عليهم   188.6   5.9   3 2.838  

: آلية الرقابة 5-الربانمج الرئيسي السابع
5.397  املستقلة    134.7  18.2  874.2  

: مكتب 5-الربانمج الرئيسي السابع 
7.527  املراجعة الداخلية    22.3   3.0   75.07   

414  اجملموع الفرعي   9.736   14087.0 9.7  58760.91   

مشروع  :2-الربانمج الرئيسي السابع 
  585.1 3   -   -   585.1 3  قرض الدولة املضيفة -املباين الدائمة 

814  اجملموع   0.592   14087.0 9.5   62346.01   

 

 اهليئة القضائيةالربانمج الرئيسي األول:  -هاء
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، وهو ما ميثل زايدة قدرها مليون يورو 13.37 ،2022امليزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي األول يف عام تبلغ  -31
 مليون يورو. 11.76البالغة  2021يف املائة ، مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  13.7، أو مليون يورو 1.61

ة يف ختفيضات عام قد متت املوافقة علىكانت و ة القضائية منذ أربع سنوات، هيئول زايدة مقرتحة للهذه هي أ -32
ييات تغ 2022ة القضائية لعام يئتعكس ميزانية اهلف، فيما يتعلق ابملوارد البشريةأما . 2021و 2020و 2019ميزانيات 

عدد  مضاعفةخ تتطلب و أو داخل املؤسسة ككل.  اُتازايدة عبء عمل احملكمة بشكل كبي، سواء داخل قاعمهمة تتعلق ب
، . عالوة على ذلك2022مل طوال عام بدوام كاوذلك  كاملة    ةجمموعة القضاة الثماين عشر  عملَ املذكورة اكمات اجلارية احمل

 3-واثنان من الرتبة ف   2 -سبعة يف الرتبة ف  -يني جدد اليت يوفرها تسعة موظفني قانون املساعدة املؤقتة العامةستكون 
من ضمن  P-3ني قانونيني من فئة مطلوبة يف الدوائر ملعاجلة عبء العمل املتصاعد. وستتطلب الرائسة أيض ا موظفَ  -
حملكمة أداء ابعد مراجعتهم اخلرباء املستقلني  تقريربتوصيات شامل ال لتزامة القضائية من االيئمكني اهلساعدة املؤقتة العامة لتامل

  .اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي

 توزيع املوظفني املرنبنجاح من خالل سياسة  2022 ومن املتوقع أن تتم معاجلة عبء العمل املتزايد يف عام -33
املوظفني وحتسني  ن يستمر هذا النهج يف حتقيق مردود على صعيد، معززة ابلتنسيق الفعال بني األقسام. ومن املتوقع أاملتواصلة

،  2022على الرغم من الزايدة املضاعفة يف عدد احملاكمات النشطة يف عام و راُتم الفردية وتنويعها. وبناء  على ذلك، مها
مستوى التوظيف املطلوب واملعتمد لعام  على فإن السلطة القضائية تطلب فقط زايدة متواضعة يف موارد املوظفني اإلضافية 

األول بتقدمي أصغر ميزانية . وكجزء من  التزام الربانمج الرئيسي 2018نذ عام . وقد ظل هذا املستوى دون تغيي م2021
 .2022لعام  صلة ابلعاملنيغي املت، مل يقرتح  أي تغيي فيما يتعلق ابلتكاليف ممكنة

 

 :الربانمج الرئيسي األول

 اهليئة القضائية

 امليزانية املعتمدة
 2021لعام  

 اليوروات( )آبالف

 املواردالتغّي يف 
 امليزانية املقرتحة

 2022لعام  
 اليوروات( )آبالف

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 5076.1 7.7 365.0 4711.1 القضاة

(15.0) 5747.2 تكاليف املوظفني  (0.3)  5732.2 

 2442.9 107.2 1263.9 1179.0 سائر تكاليف العاملني

 119.0 - - 119.0 التكاليف غي املتصلة ابلعاملني

3370.21 13.7 1613.9 11756.3 اجملموع  
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 الربانمج الرئيسي الثاين: مكتب املدَّعي العام -واو

املخطط و . واستنادا  إىل األنشطة املطلوبة 2022لعام  مليون يورو 51.32يقرتح مكتب املدعي العام ميزانية قدرها  -34
، زادت امليزانية املقرتحة ملكتب املدعي العام 2021و 2019ما بني  للفرتة، وتعزيزا  خلطته االسرتاتيجية 2022هلا لعام 

 . 2021مليون يورو اليت وافقت عليها اجلمعية لعام  47.33الـ( فوق قيمة يف املائة 8.4) مليون يورو 3.99مبقدار 

املكتب بقيادة املدعي العام اجلديد يف حماولة مدروسة لتحسني  بنيةجرى اقرتاح تغييات مهمة على وكما هو مبني،  -35
 بنيه التآزر رتشيد عمل اجلهاز وتعزيز فعاليته من خالل زايدة التكامل وأوجلأدائه يف مواجهة عبء العمل املتزايد ابستمرار، و 

لمكتب ديدة من اخلربات السابقة لاجل دارةلسل اإلداري. وتستفيد اإلتبسيط سي العمل والتسلوكذلك  ،مجيع مكوانت املكتب
. عالوة على ذلك، أتخذ يف االعتبار التوصيات ابستقاللية ختاذه القرارتاالسرتاتيجي وااملدعي العام اجلديد توجه من و 

اسب ا حملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي، حيثما كان ذلك منأداء ابعد مراجعتهم الواردة يف تقرير اخلرباء املستقلني 
 ذا صلة.و 

 رص علىواحل ،إن التغييات املقرتحة ضرورية لتنفيذ ما التزم به املدعي العام من تعزيز فعالية املكتب العامة وحوكمته -36
األنشطة األساسية للمكتب وفق ا  تطبيقوضمان ممكنة، وضع خربات املوظفني واملوارد واالستفادة منها يف أفضل بيئة عمل 

 .ألعلى املعايي الدولية اليت ستصمد أمام التدقيق القضائي الصارم يف قاعة احملكمة

أدمج املكتب رؤية املدعي العام للتغيي عن طريق زايدة املرونة إىل أقصى حد يف استخدام األموال املرصودة وقد  -37
حيثما أمكن  املكتبيف  وارد البشرية خدمات واملق االستخدام األمثل والفعال للللموظفني والوظائف املتاحة، يف حماولة لتحقي

، 2022يف امليزانية املقرتحة لعام و . ونظرا لطبيعة والية املكتب وعملياته، فإن غالبية املوارد املطلوبة تتعلق ابملوظفني. ذلك
، التزم برتك عدد من  2021يف تقريره لعام و بها املكتب. يف املائة من األموال اليت يطل 91.6ميثل إمجايل تكاليف املوظفني 

الوظائف املعتمدة سابق ا شاغرة أو بتمويلها لبضعة أشهر فقط، مما أدى إىل أتخي التوظيف عمدا  إىل اجلزء األخي من العام. 
املوحد لألمم املتحدة. ومع  معن التغييات يف النظا وقد مسحت هذه التدابي بتخفيض يف تكاليف املوظفني، مما عوض جزئيا  

املقرتحة ، فإن هذه التدابي ليست مستدامة يف ضوء الزايدة يف عبء العمل. لذا املطلوب  2022، ابلنسبة مليزانية ذلك
إعادة تنظيم  حول املدعي العام اجلديد  لدعم العمليات. وتعترب هذه الوظائف أساسية لرؤية مواقف خمتلفةمواقف جديدة أو 

إلغاء وظائف يف نفس املرتتب عن طريق . وحيثما أمكن ، مت تعويض األثر املايل هتعزز قدرة مكتبتأداء االدعاء وهنجه، حىت 
 اجملال.

، بة مع مراعاة عدة عوامل ومتطلباتوفيما يتعلق ابلتكاليف غي املرتبطة ابملوظفني، فقد صيغت ميزانية السفر املطلو  -38
د حقق ولق فعالية العمليات والرغبة يف تقليل أثرها املايل إىل احلد األدىن. ضرورة احلفاظ علىاد توازن بني جييف حماولة إل
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األفراد ، يف املقام األول واألهم، عن طريق تقليل املخاطر اليت يتعرض هلا موظفو املكتب العاملون يف البعثات و املكتب ذلك
إحراز تقدم كاٍف يف  ، من خالل احلرص علىثاينويف املقام الحد سواء؛  وامليدان علىالذين يتعاملون مع موظفيه يف املقر 

والتحقيقات اليت  2022اكمة يف عام حممن القضااي اليت ستخجرى فيها  عمليات املكتب، ال سيما فيما يتعلق ابلعدد املتزايد
عرب  ،يف املقام الثالثو  ؛واعدة التمهيدية وهي مرحلة تنطوي على احتمالية إصدار أوامر توقيف واالنتقال إىل مرحلة احملاكمة

موال املهمات ألقصى حد واالستفادة من التدابي اليت مت وضعها وتنفيذها أثناء اجلائحة. ومع أن األموال أزايدة قيمة 
بالغ املعتمدة يف سنوات املبلغ املطلوب أقل من امل إال أن،  2021املخصصة للسفر تظهر زايدة مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام 

 ما قبل اجلائحة.

ما يتعلق فيعلى سبيل املثال  ؛تؤثر الزايدة يف عبء العمل وعدد األنشطة يف األموال املطلوبة لبنود امليزانية األخرى -39
دعم التحقيقات واحملاكمات  أنشطة يف امكانية توفي مساعدة خرباء خمتصنيو بقدرة وحدة اخلدمات اللغوية االستيعابية، 

فيديو اليت ، وحتليل الصوت والوجه والتعرف عليهما يف مقاطع البات األدلة الرقمية)استخراج اجلثث والتحليل اجلنائي، وإث
يف تنفيذ منصة مشرتكة إلدارة  أحرزت احملكمة تقدما  وقد ، والتقارير الباليستية، وما إىل ذلك(. سيتم استخدامها كدليل

من خالل أدوات التعلم اإللكرتوين. وستتطلب األدوات اجلديدة اليت ُيطط املكتب الستخدامها تدريب ا خمتصا   التدريب
سيعمل الربانمج املقرتح وأمواال  خمصصة. وأخي ا ، تخطلب األموال لتحسينات إدارة املعلومات اخلاصة مبكتب املدعي العام. و 

ة واليت سرتسي يات معمارية مرتبطة ابملبادرات القائمة على احلوسبة السحابإسرتاتيجية وتنفيذها، تشمل حتسينعلى رسم 
 األساس النتقال مكتب املدعي العام إىل بيئة النظام السحايب.

واصل مكتب املدعي العام وقلم احملكمة إيالء اهتمام خاص إلجياد أكثر السبل فعالية وكفاءة للتخطيط لألنشطة،  -40
ومن  اخلربة املكتسبة يف السنوات األخية من استفاد االثنانم احملكمة. و طلب دعم وظائف قلمبا يف ذلك األنشطة اليت تت

طرق بديلة  إجيادمن  فتمكنا، 19جائحة كوفيد   خصوصا  خاللإدارة العمليات بشكل خمتلف ستهما يف اليت مرّ  الدروس
 ، وابلتايل حتقيق وفورات.ألداء أنشطة معينة

 حبسب بند امليزانية الرئيسي:الصايف  االخنفاضَ /الصافية على حنٍو وجيٍز الزايدةاجلدول أدانه يبنيِّ إن  -41
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 الربانمج الرئيسي الثاين:

 مكتب املّدعي العام

 امليزانية املعتمدة
 2021لعام  

 اليوروات( )آبالف

 التغّي يف املوارد
 امليزانية املقرتحة

 2022لعام  
 اليوروات( )آبالف

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 34149.7 3.4 1117.8 031.9 33 تكاليف املوظفني

11 سائر تكاليف العاملني  20.20  1643.7 14.7 21  9.843  

2.335 4 39.7 1232.5 102.7 3 التكاليف غي املتصلة ابلعاملني  

8.343 47 اجملموع  3994.0 8.4 51 88.23  

  احملكمةالربانمج الرئيسي الثالث: قلم  -زاي

مليون  7.79، وهو ما ميثل زايدة قدرها مليون يورو 83.58لقلم احملكمة  2022تبلغ امليزانية املقرتحة لعام  -42
 مليون يورو. 75.78البالغة  2021، عن امليزانية املعتمدة لعام يف املائة 10.3، أو يورو

 2019دت يف ميزانيات مِ عامة أعتخ  هذه هي أول زايدة مقرتحة لقلم احملكمة منذ أربع سنوات، بعد ختفيضات -43
على اقتصادات الدول األطراف يف احملكمة،  19. وإدراك ا منه متام ا لآلاثر اخلطية املستمرة لوابء كوفيد 2021و 2020و

ة وتلك املرتبطة ابالدعاء بشكل يضمن إمكانية تنفيذ أهم العمليات القضائي 2022فقد ضاعف جهوده لتقدمي ميزانية عام 
 ضمن ميزانية منطقية وفعالة ومقرتة ألقصى حد.  العام

 :تعزى الزايدة املقرتحة إىل ثالثة عوامل رئيسية تزيد التكلفة -44

قاعة احملكمة إىل فريقني واحد لفريق  االنتقال منأربع حماكمات، واليت تشمل  أ( زايدة النشاط القضائي من حماكمتني إىل
مليون يورو(،  2.1ابإلضافة إىل الزايدة املصاحبة يف املساعدة القانونية )مليون يورو(  4.8) 2022يف عام ونصف 

 ؛مليون يورو( 0.5تعلقة ابلضحااي )ومتطلبات أكرب لدعم األنشطة امل

 مليون يورو(؛ و 1.9ب( أنشطة التحقيق اجلديدة اليت تستلزم، من بني أمور أخرى ، تكاليف إضافية حلماية الشهود )

 0.3أمني املظامل )اليت يوفرها ابإلضافة إىل تكاليف االستشارات ملساواة بني اجلنسني ا هي: منسقبتة ج( استحداث وظيفة اث
 مليون يورو(.
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، الل فريقني ونصف يف قاعة احملكمة، سيخطلب من قلم احملكمة تقدمي الدعم ألربع حماكمات من خ2022 عام يف -45
صص هلما سوى ف،  2021يف عام أما مليون يورو يف املوارد املطلوبة.  4.8مما يؤدي إىل زايدة قدرها  عخقدت حماكمتان مل ُيخ

، سيحتاج القلم 2021منذ عام  تني، اجلارياحلسن ويكاتوم وجنايسوان يتابإلضافة إىل حماكم فريق واحد من قاعة احملكمة.
ذا وه. 2021جيشيو يف متوز/يوليو مث  بعد أتكيد التهم على عبد الرمحن 2022ام إىل دعم حماكمتني جديدتني خالل ع

 2022يف عام ، ستتسارع لدعم العدد املضاعف من احملاكمات أمر ال مفر منه. اثني ا سعة قاعات احملكمةزايدة يعين أن 
ختلفة وعلى مدار العام أبكمله. اثلث ا ، تشي امل احملكمة، يف قاعات اجلارية ابلفعل احلسن ويكاتوم ونغايسوان يتاكمحموتية 

إىل أن القلم لن يكون قادر ا على االستمرار  2022عمل السابقة للوابء  خالل عام الالعودة املتوقعة إىل بعض نواحي بيئة 
قدر الذي ، مثل موظفي األمن، من أجل دعم نشاط قاعة احملكمة ابلللمالكيف االستفادة من عمليات إعادة توزيع معينة 

 .2021كان قادر ا عليه يف عام 

كتب احملامي العام مب مناطةوهي يف الدعم املطلوب لألنشطة املتعلقة ابلضحااي  يورومليون  0.5 امقدارهومثة زايدة  -46
 ، مما زاد أعباء العمل بشكل كبي.قسم املشاركة والتعويضاتللضحااي و 

الدفاع وحمامي الضحااي  فرقاملساعدة القانونية ل الزايدة يف النشاط القضائي زايدة مقابلة يف  سببخ ، تتوازيوابل -47
منصوص عليه كاليف املساعدة القانونية وفق ا إلطار املساعدة القانونية احلايل، كما هو تمليون يورو(. ويتم احتساب  2.1)

 .اوائح احملكمة، اليت يلتزم قلم احملكمة مبوجبهقواعد اإلجراءات واإلثبات وليف ، و يف نظام روما األساسي

 1.9هو الدعم املطلوب لتحقيقات مكتب املدعي العام )فالعامل الرئيسي الثاين يف الزايدة املقرتحة لقلم احملكمة أما  -48
مليون يورو( ، ويرجع ذلك يف جزء كبي منه إىل احلاجة إىل توفي احلماية لعدد متزايد من الشهود. وقد زاد عدد الشهود اليت 

احملاكمة  مرحلة يد وعبد الرمحن خاللابملئة مبا يف ذلك يف قضييت سع 300لحماية بنسبة لاحاهلا مكتب املدعي العام 
، مما سيؤدي إىل زايدة مقابلة يف اخلدمات املطلوبة من قلم احملكمة، بصرف النظر عما إذا مت أتكيد التهم يف قضية التمهيدية

 سعيد أيض ا أم ال.

ابملساواة بني اجلنسني وأمني املظامل، ومها مبادراتن  عينم منسق وظيفيتمل األساسي الثالث هو استحداث عاوال -49
وقد مليون يورو(.  0.3ان على نطاق احملكمة ولكنهما مدرجتان يف امليزانية بشكل رمسي يف إطار ميزانية قلم احملكمة )مهمت

املساواة بني اجلنسني يف احملكمة عدة مرات، مبا يف و لضرورية ملعاجلة قضااي التنوع اجلندري مت التأكيد على احلاجة امللحة وا
أداء احملكمة اجلنائية بعد مراجعتهم اخلرباء املستقلني تقرير التوصيات الواردة يف  األخي و ذلك يف استطالع مشاركة املوظفني

جزءا  رئيسا  من خطط احملكمة وقلمها االسرتاتيجية  الوظيفة األوىلتشكل و  .(15ام روما األساسي )التوصية الدولية ونظ
من  . وابملثل مت تسليط الضوء على احلاجة إىل وظيفة أمني املظامل يف احملكمة يف عدد2021و 2019لألعوام ما بني 

 (.118اخلرباء املستقلني )التوصية  توصيات تقريراملناسبات مبا يف ذلك 
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هذا  يت حققهاالواملكاسب لكانت الزايدة اإلمجالية املقرتحة يف ميزانية قلم احملكمة أعلى لوال التخفيضات والوفورات  -50
 مليون يورو ، على النحو املفصل يف سردية قلم السجل. 1.8دره قوقد سجلت مبلغا  إمجاليا   األخي

مليون يورو سيستخدم لتغطية التكاليف اإلضافية املطلوبة لدعم أربع  9.6ويف اخلالصة، رغم مبلغ إمجايل يصل إىل  -51
من خالل فريقني ونصف اتبعني لقاعة  -مستمراتن بوتية متسارعة و حماكمتان جديداتن وحماكمتان جاريتان  -حماكمات 

ادرتني تمكني مبول ؛املتعلقة ابلضحااي ضحااي؛ ولدعم األنشطة والتحقيقاتلادفاع و ابل عنيةكمة واملساعدة القانونية املاحمل
انضباطه الذايت يف  عربملساواة بني اجلنسني وأمني املظامل؛ فقد متكن قلم احملكمة ا منسق، ومها هامتني على مستوى احملكمة

التخفيضات  أمنيرو بفضل جهوده القصوى لتون يو ملي 7.8من حتقيق زايدة إمجالية خمفضة بشكل كبي قدرها بنود امليزانية، 
 .واملكاسب واملدخرات

 :الربانمج الرئيسي الثالث

 قلم احملكمة

 امليزانية املعتمدة 
 2021لعام

 اليوروات( )آبالف

 التغّي يف املوارد
 امليزانية املقرتحة 

 2022لعام
 اليوروات( )آبالف

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

921473. املوظفنيتكاليف   1007.9 2.1 48329.8 

 8434.0 95.7 4123.6 4310.4 سائر تكاليف العاملني

 26815.1 11.0 2663.4 24151.7 التكاليف غي املتصلة ابلعاملني

 83578.9 10.3 7794.9 75784.0 اجملموع

 

 الربانمج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف -حاء

ما ميثل زايدة صافية قدرها  أي، مليون يورو 3.18للربانمج الرئيسي الرابع  2022امليزانية املقرتحة لعام  تبلغ -52
مليون يورو. تخعزى هذه الزايدة يف  2.84البالغة  2021( عن امليزانية املعتمدة لعام يف املائة 11.9) ألف يورو 338.6

، مبا يف ذلك التكاليف املرتبطة بعقد الدورة  2022يف ميزانية عام  املوارد بشكل أساسي إىل عدد من التكاليف الواردة
جنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة وزايدة األتعاب ، وهي دورة تستغرق يومني للّ 9احلادية والعشرين للجمعية يف الهاي

ا يف ذلك تعديل موارد املوظفني ، بعض الوفورات من خالل جمموعة من التدابي، مب تقحتقوقد السنوية للمراجع اخلارجي. 
 .هبدف تلبية االحتياجات الفعلية لألمانة بطريقة مرنة مع مراعاة اعتبارات الكفاءة وآاثر التآزر

 

                                                           
 يف الطلب ضمن اخلدمات التعاقدية 2022مت تضمني التكلفة الكاملة الستئجار قاعات االجتماعات لدورة اجلمعية العامة لعام   9
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 :لربانمج الرئيسي الرابعا

 أمانة مجعية الدول األطراف

امليزانية املعتمدة  
 2021لعام 

 )آبالف اليوروات(

 التغّي يف املوارد
املقرتحة لعام امليزانية 
2022 
 اليوروات( )آبالف

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

4.217 1 تكاليف املوظفني  (886.)  (7.1)  1 6.130  

8.693 سائر تكاليف العاملني  (62.3)  (9.0)  5.316  

 1413.5 52.7 487.7 925.8 التكاليف غي املتصلة ابلعاملني

0.837 2 اجملموع  338.6 11.9 3175.6 

 

 الربانمج الرئيسي اخلامس: املباين -طاء

البالغة  2021للربانمج الرئيسي اخلامس دون تغيي عن امليزانية املعتمدة لعام  2022تظل امليزانية املقرتحة لعام  -53
األموال مطلوبة للصيانة الوقائية والتصحيحية والستبدال مكوانت املبىن اليت وصلت إىل هناية إن هذه . مليون يورو 2.27

عار يعترب االقرتاح يف الواقع ختفيض ا ألنه يشمل استيعاب الزايدة املتوقعة يف مؤشر األسو عمرها اإلنتاجي )بدائل رأس املال(. 
سيتم تنفيذ هذا التخفيض من خالل االستمرار يف استبدال العناصر و . ندانيذرلإدارة املرافق يف  جماليف املائة يف  2.5بنسبة 

 وشيك. خرابلفعل أو ظهرت عليها عالمات أي اليت حتللت اب شةاهل

 

 الربانمج الرئيسي اخلامس:

 املباين

 امليزانية املعتمدة 
 2021لعام 

 اليوروات( )آبالف

 التغّي يف املوارد
 امليزانية املقرتحة 

  2022لعام
 اليوروات( )آبالف

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 - - - - تكاليف املوظفني

 - - - - سائر تكاليف العاملني

 270.0 2 - - 270.0 2 التكاليف غي املتصلة ابلعاملني

 270.0 2 - - 270.0 2 اجملموع
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 عليهم الربانمج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للمجين -ايء

ميثل زايدة قدرها ، وهو ما مليون يورو 3.39للصندوق االستئماين للضحااي  2022تبلغ امليزانية املقرتحة لعام  -54
 مليون يورو. 3.20البالغة  2021، مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام يف املائة 5.9، أو ألف يورو 188.6

كفاءة الداخلية، مبا يف ذلك يف تدابي املرونة وال خاللمن  ستئماينالستتم معاجلة عبء العمل املتزايد للصندوق ا -55
التعويضات يف مخس دفع  ضمانعلى  2022سينصب تركيز الصندوق االستئماين يف عام و العمل مع قلم احملكمة.  عالقة

وافق عليه جملس حاالت وزايدة املوارد الالزمة الستكمال منح التعويضات وتوسيع برامج املساعدة اجلارية على النحو الذي 
 .إدارة الصندوق االستئماين للضحااي

لتعويضات ومجع األموال، مبا يف ذلك أي املذكورة أعاله او  ةاألولويجملاالت اليت حتتل املوارد اإلضافية املطلوبة اب رتبطت -56
الصندوق االستئماين من خالل وسائل التواصل االجتماعي والسعي إىل إقامة شراكات مع املنظمات الدولية دور إبراز 

الصندوق أكثر فأكثر من واملنظمات غي احلكومية لصاحل الضحااي. وتتطلب اجلهات املاحنة املختلفة وعمليات التخصيص 
التقارير املالية والسردية الداخلية واخلارجية. ولذلك فإن املوارد  حنورد املوا وجهيف إدارة األموال وي أنشطتهأن يعزز االستئماين 

 اإلضافية احملدودة املطلوبة ستسمح للصندوق االستئماين أبن يكون مستجيبا يف اسرتاتيجيته ووالايته.

 

 الربانمج الرئيسي السادس:

 أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

امليزانية املعتمدة 
 2021لعام 

 )آبالف اليوروات(

 التغّي يف املوارد
امليزانية املقرتحة 

 2022لعام 
 )آبالف اليوروات(

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

6.164 1  تكاليف املوظفني    195.9  16.8   1 5.360   

4.7221  سائر تكاليف العاملني    (63.4)   (3.7)    1 0.659   

6.312  التكاليف غي املتصلة ابلعاملني    56.1 17.9  7.683   

6.199 3  اجملموع    188.6 5.9  3 2.388   

 قرض الدولة املضيفة -مشروع املباين الدائمة : 2-الربانمج الرئيسي السابع -افك

، وهو ما يعادل يورومليون  3.59 مبلغا  مقداره 2-املقرتحة للربانمج الرئيسي السابع 2021تبلغ ميزانية عام  -57
دفع الفائدة على قرض الدولة املضيفة، واليت جيب دفعها  VII-2يدير الربانمج الرئيسي و . 2021امليزانية املعتمدة لعام 
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. 10(على أبعد تقدير فرباير من كل سنة تقومييةشباط/ 1واستالمها من قبل الدولة املضيفة يف اتريخ االستحقاق )أي يف 
. وسوف يتم دفع رأس املال 2016يونيو حزيران/ 30د التنازل عن عقود اإلجيار املؤقتة للمباين يف بدأ سداد القرض بعو 

فرباير شباط/ 1اتريخ يف  2021ديسمرب كانون األول/   31يناير إىل كانون الثاين/   1والفوائد املستحقة عن الفرتة من 
 .أو قبله 2022

 
 : 2-الربانمج الرئيسي السابع

قرض الدولة  -الدائمة مشروع املباين 
 املضيفة

امليزانية املعتمدة 
 2021لعام 

 )آبالف اليوروات(

 التغّي يف املوارد
 امليزانية املقرتحة 

 2022لعام 
 اليوروات( )آبالف

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 - - - - تكاليف املوظفني

 - - - - سائر تكاليف العاملني

 - - - - املتصلة ابلعاملنيالتكاليف غي 

 585.1 3 - - 585.1 3 ما ُيص قرض الدولة املضيفة

 585.1 3 - - 585.1 3 اجملموع

 : آلية الرقابة املستقلة5-الربانمج الرئيسي السابع -الم

ما ميثل زايدة قدرها  أي،  ألف يورو 874.2ما مقداره  2022امليزانية املقرتحة آللية الرقابة املستقلة لعام  تبلغ -58
أنشأت وقد ألف يورو.  739.5البالغة  2021، مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام يف املائة 18.2، أو ألف يورو 134.7

رقابة مستقلة وفعالة  ، لتوفي( من نظام روما األساسي4) 112دة ، وفقا للماقابة املستقلة يف دورُتا الثامنةاجلمعية آلية الر 
حملكمة من خالل إجراء التحقيقات والتقييمات وعمليات التفتيش. وتعكس الزايدة يف املبلغ املطلوب لى اعوذات مغزى 

 زايدة يف تكاليف املوظفني نتيجة لطلب وظيفة حمقق إضايف.

 

                                                           
 6.1، الفقرة.  2009آذار/مارس  23)وزارة اخلارجية( واحملكمة اجلنائية الدولية ، بتاريخ اتفاقية قرض بني دولة نذرلندا   10
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 :5-الربانمج الرئيسي السابع

 آلية الرقابة املستقلة

 امليزانية املعتمدة 
 2021لعام 

 )آبالف اليوروات(

 املوارد التغّي يف
 امليزانية املقرتحة 

 2022لعام
 اليوروات( )آبالف

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

.6526 0.0 0.2 526.4 تكاليف املوظفني  

58.01 سائر تكاليف العاملني  133.7 84.6 291.7 

1.55 التكاليف غي املتصلة ابلعاملني  0.8 1.5 955.  

5.397 اجملموع  134.7 18.2 874.2 

 : مكتب املراجعة الداخلية6-الربانمج الرئيسي السابع -ميم

 22.3ما ميثل زايدة قدرها أي ، ألف يورو 775.0ملكتب املراجعة الداخلية  2022تبلغ امليزانية املقرتحة لعام  -59
وستمكن املوارد املطلوبة ألف يورو.  752.7البالغة  2021، مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام يف املائة 3.0، أو ألف يورو

فعالية وكفاءة حول دارة لإل ةاملكتب من املسامهة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية للمحكمة من خالل توفي ضمان
 .ني )على األقل(حساابت واستشاري يراجع)تسعة( م، وأطر الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر من خالل احلوكمة

، وهو برانمج املراجعة  TeamMate AMوارد إىل اخلدمات التعاقدية لتحديث برانمج عزى الزايدة يف املت -60
+ " الربانمج عمليا  إىل ترقية علىاملستشار اخلارجي  سيعملو سنوات.  10أكثر من الداخلية الذي ظل قيد االستخدام منذ 

TeamMate" خدمات إدارة املعلومات النفقات  فيهتم ابلتخطيط والتكوين والتدريب واالختبار والنشر. وسيغطي قسم
 . الفينٍ  لرتقيةاجانب ص ويتعامل مع املرتبطة ابلرتاخي

 :6-الربانمج الرئيسي السابع

 مكتب املراجعة الداخلية

امليزانية املعتمدة 
 2021 لعام

 اليوروات( )آبالف

 التغّي يف املوارد
امليزانية املقرتحة 

 2022 لعام
 اليوروات( )آبالف

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

6.558 0.5 3.2 583.3 تكاليف املوظفني  

(1.2) 133.5 سائر تكاليف العاملني  (0.9)  2.313  

5.93 التكاليف غي املتصلة ابلعاملني  20.3 56.5 56.2 

7.275 اجملموع  .322  3.0 75.07  

____________ 


