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جمعية الدول األطراف

عشرة الرابعةالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب٢٦إىل ١٨الهاي، من 

الخطة االستراتيجية على األثر المالي اعتبارتقرير عن التقدم المحرز في 
واآلثار المترتبة على ٢٠١٨إلى٢٠١٦ة للفترة منالعامةالمدعيلمكتب 

)*(واألجهزة األخرى للمحكمة الجنائية الدوليةةالعامةالتكاليف لمكتب المدعي

ملخص تنفيذي

يتناول هذا التقرير طلبات جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") ومجعية الدول األطراف ("اجلمعية") 
على ٢٠١٨إىل ٢٠١٦للفرتة منات عن األثر املايل لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجيةللحصول على معلوم

حملكمة اوعلى أجهزة ة املكتبعلى ميزاني)كتب"امل" أو "ةالعامة("مكتب املدعيةالعامةمكتب املدعي
. األخرى

اية ٢٠١٨إىل ٢٠١٦للفرتة مناخلطة االسرتاتيجية مبا أن يونيو حزيران/ستكون جاهزة حبلول 
اليت األنشطة واملوارد الالزمةالوثيقة تقريرا مرحليا عن املنهجية اليت مت اعتمادها لتقييم تقدم هذه، ٢٠١٥

ا أن  مع ومتسقة مع اخلطة االسرتاتيجية و كفوءةواليته بطريقة  تنفيذ ةالعامةملكتب املدعيتتيح من شأ
.نظام روما األساسي

جني لتقييم ل علىيعتمدج : (أ) ةالعامةكتب املدعيملالصحيح األساسيجماحلقد مت حتديد 
سلبيات عدم ذلك لهولكن فوراً يرد إليهكل طلب االستجابة إىلللمكتب الذي سيتيح، هكاملبالطلب 

أكثر استقراراً ميزانيةخيلق، الذي من شأنه أن لطلبلتقدير يعتمد على ج االستقرار املايل، و (ب) 
. لسنوات الثالث املقبلةلأولويات القضايا حتديدتطلب املزيد منيولكنه

CBF/24/8.صدر سابقا حتت الرقم)*(
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ةالعامةالعدد املتوقع ألنشطة مكتب املدعيسيكونالطلب، الذي يعتمد علىنهج وبإتباع ال
يف ضوء واملقاضاةاألولية والتحقيقات الدراساتمن مراجعة بيانات تارخيية عن مستمد واملوارد الالزمة 

احلاالت والقضايا احلالية عنسيتم دمج هذه البيانات مع املعلومات املتوفرة حيث االسرتاتيجية اجلديدة
. واملرتقبة

األولية والتحقيقات واحملاكمات للدراساتاحلجم األساسين عالرقم الناتج وستتم مناقشة 
حملكمة األخرى. وسوف يستند األثر املايل اقلم لتقييم تأثريها على أجهزةالمع الدوائر و واالستئنافات

ا أن تكون) تكلفة عمليات احملكمة يف العامني املاضيني، اليت ١النهائي هلذه األنشطة على ( من شأ
ن عاملتطلبات الناشئة و ) ٢متثيال للتأثري الناجم عن تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعية العامة (أكثر 

جلديدة.اخلطة اإلسرتاتيجية ا

اية التقرير. يرد جدول زمين للخطوات املقبلة يف هذا التقييم يف 

مقدمة-أوًال 
أن ب٢٠١٤أكتوبر تشرين األول/أوصت اللجنة يف تقريرها النهائي بعد الدورة الثالثة والعشرين يف -١

تكاليفها ُحتَددأنينبغي٢٠١٨إىل ٢٠١٦للفرتة مناالسرتاتيجية املقرتحةةالعامةخطة مكتب املدعي
يف احملكمة (على سبيل املتوفرةاملتاحة واخلرباتاملعلومات املعروفةباستخدام أفضل الصحيح شكل الب

)١(.ومؤشرات عبء العمل)األنشطةاملثال، نتائج عملية تقدير التكاليف على أساس 

، طلبت اجلمعية العامة ٢٠١٤ديسمربكانون األول/الثالثة عشرة، يف نيويورك يف  ايف ختام دور-٢
إىل ٢٠١٦للفرتة مناالسرتاتيجيةخطتهااآلثار املالية املرتتبة بعناية على اعتبارةالعامةمكتب املدعيمن

أيضا بالنسبة بلةالعامةمكتب املدعيعلى ، مع األخذ بعني االعتبار التكاليف املرتتبة ليس فقط ٢٠١٨
ا الثالثة والعشرين، بذات الصلة تقرير اللجنةوكذلك أقساملألجهزة األخرى،  تقريرا وتقدميأعمال دور

وكذلك إىل هذا االعتبار عن التقدم احملرز يف للجنة يف الدورتني الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرينإىل ا
)٢(.اجلمعية

سيتم تقدمي املعلومات يث ح،يهدف هذا التقرير إىل تزويد اللجنة مبعلومات حمدثة عن التقدم احملرز-٣
التالية:

ةالعامةاملنهجية املستخدمة يف تقدير عدد أنشطة مكتب املدعي(أ)   

، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧إىل ٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، الدورة الثالثة عشرة، )١(
لد الثاين، اجلزء ب.،)ICC-ASP/13/20(نيويورك .٥١، الفقرة ٢ا

لد. ،)ICC-ASP/13/20(٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... )٢( ، اجلزء الثالث، قرار بشأن امليزانية الربناجمية األولا
وختصيصاتنفقات احملكمة اجلنائية الدولية، لتخصيصوحجم التقييمات، ٢٠١٥، وصندوق رأس املال العامل لعام ٢٠١٥لعام 

.ICC-ASP/13/Res.1وصندوق الطوارئ،٢٠١٥التمويل لعام 
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(ب)   اخلطوات التالية

تحديد الحجم األساسي-ثانياً 

توضح شجرة اختاذ القرارات األساسية طريقة العمل يف حتديد احلجم األساسي الصحيح.-٤

ج احملكمة الذي يعتمد على الطلب كنقطة انطالق. إن احملكمة -٥ لقد اختار مكتب املدعية العامة 
تمع الدويل". و تتعامل مع "أكثر اجلرائم خطورة  قد أكدت الدول األطراف أيضا يف لموضع اهتمام ا

ج آخر غري النهج الذي يعتمد على . سبةالسابق هذا األمر كنقطة انطالق منا سيكون من شأن أي 
هدف وغرض النظام األساسي. يف الواقع، إن مكتب املدعية العامة سيكون مقصراً يف خيالفالطلب أن 

أداء واجباته القانونية إذا رفض بشكل واضح التحقيق يف اجلرائم الواقعة ضمن اختصاصه الواردة من 
ا ضمنأن يلهإحدى الدول األطراف على أساس أن حصة أعماله "الكوتا" للحاالت اليت ميكن تعامل 

قادرة على تكون عطى ملكتب املدعية العامة بنية أساسية املوارد املتاحة قد اكتملت. لذلك يتحتم أن تُ 
االستجابة على حنو كاف للمطالب اإلضافية مع االستمرار يف معاجلة عبء العمل احلايل.

األولية ساتالدراعدد كان مكتب املدعية العامة قادرًا على استخدام نسبة مئوية الحتسابإذا  -٦
األولية الدراساتحتديد عدد فإن ، مقاضاةإىل وعدد التحقيقات اليت تؤدي حتقيقات اليت تؤدي إىل 

إىل ةالعامةمكتب املدعيلقد توصل، ولكن. واملقاضاةتحقيقات للسيكون كافيا لتوقع العدد الدقيق 
األولية ال تؤدي إىل عدد ساتليست جديرة بالثقة حبيث أن الدرااستنتاج مفاده أن مثل هذه النسبة 
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إن . اليت تؤدي إىل مقاضاةوينطبق نفس املنطق على نسبة التحقيقات )٣(حالة.أيلتحقيقات يفموحد ل
االعتقال وقتال ميكن توقع حبيث أنه عدد األشخاص املتهمني الناشئ عن التحقيقات هو أيضا متغري

على أساسيلكل نشاطهيتم تقدير جيب أن العدد املطلوب فإنونتيجة لذلك، )٤(االستسالم.وقتأو
حدة.

احتمالني لتحديد ةالعامةقد حدد مكتب املدعيل، اً ممكنليسقائم على نسبة النهج ومبا أن ال-٧
حجمه األساسي يف املستقبل:

عندما االت التعامل مع مجيع احلبةالعامةمكتب املدعييقومالطلب، حيثبكامله علىيعتمدج (أ)  
.تنشأ

أن اليت ينبغيحتديد عدد احلاالت ةالعامةمكتب املدعيحياولحيثاملقدر الطلبيعتمد علىج (ب) 
التجربة السابقة.استناداً إىل كل عام هاتوقعي

تقييم ما إذا  ة حباجة إىلالعامةمكتب املدعيفإن ،الطلبيعتمد بكامله علىالذينهجوباعتبار ال-٨
، ال ولكنمعرفتنا احلالية. تستند علىيف املستقبل الحتياجاتناكان من املمكن احلصول على إشارة دقيقة 

بالتايل و للمكتب. بالفعلعروفةاملاالت احلكافية من اليقني وسيقتصر على إال بنسبة غريالتنبؤتوفريميكن
طبيعة عن لعدد احلاالت اجلديدة اليت ستنشأ أو مسبقاً كافالتنبؤ بشكل  ةالعامةكتب املدعيملال ميكن 

يف احلاالت القائمة.هاديحتدسيتم وعدد اجلرائم اليت 

ج يعتمد بكامله على الطلب، يتطلب وجود زيادة حادة وفورية يف موارد مكتب -٩ إن استخدام 
وبدون احلاجة إىل إعطاء األولوية املدعية العامة ليكون قادرًا على التعامل جبميع احلاالت بشكل كامل 

للبعض على حساب اآلخرين. إن هذا النهج من شأنه يولد عدم القدرة على التنبؤ بشأن املوارد على 
املدى القصري والطويل. وفيما يتعلق بالدراسات األولية أو التحقيقات أو بدء وانتهاء احملاكمات، فيمكن 

أخرى.التوقع بأن تتقلب امليزانية من سنة إىل 

ر". "الطلب املقدّ سيكون من شأنه أن حيتسب الطلببكامله علىيعتمدلنهج البديل-١٠
على أساس اخلربة األساسيجم احلسيحتسبةالعامةباستخدام هذا األسلوب، فإن مكتب املدعيو 

اعتماد هذا قدر اإلمكان. جيب أن تطبق احملاذير التالية عندبواقعية تكونالسابقة وذلك لتوليد توقعات
النهج:

مجهورية أفريقيا الوسطى. بعد إجراء الدراسة األولية، قررت املدعية العامة فتح حتقيقني للتحقيق من األمثلة احلديثة هناك حالة يف )٣(
من قبل (أ) سيليكا (ب) وامليليشيات املضادة لـ باالكا.٢٠١٠يف اجلرائم املزعومة اليت ارتكبت منذ عام 

ا من قبل جيش الرب للمقاومة يف أوغندا. ل)٤( قررت الدائرة لقد قد أدى استسالم دومينيك أونغوين إىل تغيري يف احلالة للجرائم املزعوم ارتكا
يف خري ) لتاليف أي تأكوين وآخرونن املتهمني اآلخرين من قادة جيش الرب للمقاومة (عالقضية املرفوعة ضد السيد أونغوين فصلالتمهيدية الثانية 

يتم ساإلجراءات التمهيدية ضد السيد أونغوين. وبالتايل، قد يكون هناك أكثر من حماكمة واحدة يف حالة كانت يف األصل حالة واحدة إذا ومىت 
أخريا إحضار قادة آخرين أمام حمكمة.
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تطورت البيئة لقد احملكمة بشكل ملحوظ. وعالوة على ذلك، أعمال ، مل يتغري سري ٢٠٠٤منذ عام (أ)  
مت حل هذا التحذير عن لقد احملكمة. إنشاءاليت تعمل فيها بشكل أساسي على مر السنني منذ وقت 
؛احلاليةطريق تعديل جتربتنا السابقة يف ضوء االسرتاتيجية واملمارسة 

من موثوقيةهذا حيدإن إىل حد ما. اً منخفضواملقاضاةاألولية والتحقيقات الدراساتعدد (ب) إن 
املعدالت؛استخدام 

متواجداً زال صندوق الطوارئ ياالعتبار الظروف االستثنائية، اليت ال عنيأخذ يفيالعدد املقدر ال (ج) إن
من أجلها؛

املعاملة التيقن من توفريحلاجة إىل إىل انظرا و . ةحملاكمات املقدر العدد حد أقصى وضع أي (د) مل يتم
األساسيجم احلختطيقد يكون من الضروري ف، بعد احتجازهمهم فيلمشتبه لسريعة العاجلة املاملناسبة و 

؛املقدر

:املثالية التاليةيستند عدد األنشطة على افرتاض الظروف (هـ) 

للعمل)  األمن بالقدر الكايف ١(

)  التعاون بالقدر الكايف٢(

)  توفري املوارد املطلوبة٣(

ميكن حتديده -وبالتايل حجم أنشطته -لقد استنتج مكتب املدعية العامة أن حجمه األساسي -١١
باستخدام إما النهج الذي يعتمد بكامله على الطلب أو النهج الذي يعتمد على الطلب املقدر. إذا مت 

سنوات، عندما ةالذي يعتمد على الطلب املقدر، عند ذلك ستتم مراجعة التوقعات كل ثالثاختيار النهج
يتم إصدار اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة.

جيلب معه فوائد إضافية مهمة: أوال، ةالعامةملكتب املدعيمستقرأساسيحجم إن حتديد-١٢
نموذج بهميكن استبدالالعامةاملساعدة املؤقتةد عقو الواسع لستخدام االو املتقلبالنموذج احلايل للنمو 

استثنائي الحق يكون حمدد مسبقا، وبعد ذلك أي منو حد أقصىجتاهنمو اخلطي للميكن التنبؤ به 
). العامةاملساعدة املؤقتةعن طريق صناديق سيكون ذلك مغطى وعلى هذا النحو، ته. (ومؤقت يف طبيع

اوفقا لذلك، الغالبية العظمى من الوظائف و  استثناء ب، ستكون وظائف ثابتةيف البنية األساسية املتنبأ 
ا وظائفحبكم طبيعتها جيب أن ينظر إليها تلك الوظائف اليت للغات ويدعم اللغالعابرة، مثل بأ

لن و الصحيح: وضعهاإىل ةالعاماملساعدة املؤقتةاستخدام عقود من شأنه إعادةهذا إن حمددة. حاالت
األساسية ولكن بدال من ذلك ةالعامةهذه العقود لتغطية مهام مكتب املدعييلزم بعد ذلك اللجوء إىل 

تجاوز املدخالت قدرة عندما ت") األساسيجم احل("ية القائمةأو تكملة اهليكلإلضافةتستخدم فقط 
العامةاملساعدة املؤقتةمنمولةاملوحدة اليناريو، . يف هذا الستها وإنتاجهاعاجلملةالعامةمكتب املدعي
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فور التعامل كتب ما حيث يتم فصلها عن املأو حالةحبالة عاجلةةمرتبطها أو فصلتكون وحدة ميكن
مت أو القضية (على سبيل املثال، إذا مطلوبة لتلك احلالة أو مل تعد )٥(الكايفبالقدرأو احلالة بالقضية

إللقاء القبض، ولكن بعد فرتة من الزمن يصبح من الواضح أنه ال يوجد احتمال فوري إصدار أوامر إلقاء 
ة لوضع الفضية يف وضعالسليماتجراءاإلضافية بعد أن إتباعاإلوظائف اليمكن إلغاء ف، القبض

السبات).

االستنتاجات-ثالثاً 

إىل حني ةمؤقتتبقى وسوف ة،األنشطة األساسية املطلوبعدد لمؤقتة لقد مت عمل احتسابات -١٣
وأثرها.تهالتقييم دقةالعامةمكتب املدعيضمناالنتهاء من املناقشات اجلارية 

:التاليتنيطريقتنيبأي من المستدام أساسيميكن احتساب حجم -١٤

ذلك لهولكن فوراً ب كل طللاالستجابةللمكتب الذي يتيحبكامله على الطلب،ج يعتمد(أ)   
.سلبيات عدم االستقرار املايل

حيتاج إىل ، األمر الذي من شأنه أن خيلق ميزانية أكثر استقرارا ولكنهج يعتمد على الطلب املقدر(ب)  
أولويات القضايا يف السنوات الثالث املقبلة.حتديداملزيد من

وتأثريه ةالعامةكتب املدعيملجم األساسي املستدام احلسيتم اعتماد اجلدول الزمين التايل يف حتديد -١٥
:على أجهزة احملكمة األخرى

٢٠١٥نيسان/أبريل -آذار/مارس  التغذية املرتدة عن النموذج

٢٠١٥نيسان/أبريل -آذار/مارس  لتنسيق مع األجهزة األخرى حبيث ميكن أيضا األساسي بااملوارد الالزمة للحجم احتساب 
تأثري عليهاالحتديد 

٢٠١٥نيسان/أبريل  ةالعامةاملدعياملقرتح من قبلاألمثلنهائي بشأن احلجم القرار ال

٢٠١٥أيار/مايو-نيسان/أبريل ٢٠١٦لعامامليزانيةومقرتحاالسرتاتيجية ةالعامةخطة مكتب املدعيالدمج يف

٢٠١٥حزيران/يونيو ٣٠ األخرىتقرير عن التأثري على األجهزةرفع 

____________

اخلروج.يقوم مكتب املدعية العامة بإعداد وثائق حول اسرتاتيجيات اختيار احلاالت والقضايا و )٥(


