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المخصصة حتى اآلن ضمن المحكمة تقرير قلم المحكمة عن التكاليف التقريبية
والمتعلقة باإلحاالت من قبل مجلس األمن

الخلفية-أوًال 
ا الرابعة عشرة، "طلبت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية")، من قلم احملكمة تقريرا عن التكاليف التقريبية -١ يف دور

تشرين ١هذا التقرير يف قلم احملكمةقّدم و (1)اآلن ضمن احملكمة املتعلقة باإلحاالت من قبل جملس األمن."املخصصة حىت 
.(2)٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

ا اخلامسة عشرة، - ٢ عن التكاليف التقريبية املخصصة حىت طلبت اجلمعية أيضا من "قلم احملكمة حتديث تقريره ويف دور
.(3)قبل الدورة السادسة عشرة للجمعية"املتعلقة باإلحاالت من قبل جملس األمناآلن ضمن احملكمة 

من نظام روما األساسي على أن "تغطى نفقات احملكمة ومجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك مكتبها ١١٥تنص املادة و - ٣
ا الفرعية، احملددة يف امليزانية اليت تقررها مجعية الدول األطراف، من املصادر التالية:وهيئا

االشرتاكات املقررة للدول األطراف؛ (أ) 
األموال املقدمة من األمم املتحدة، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة، خاصة فيما يتصل بالنفقات املتكبدة نتيجة (ب)  

لإلحاالت من جملس األمن."
"تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف"،بعنوان ICC-ASP/15/Res.5قرارمن منطوق ال34يف الفقرة - ٤

تالحظ اجلمعية "بقلق أنه حىت اآلن، حتملت الدول األطراف النفقات بكاملها املتكبدة من قبل احملكمة نتيجة لإلحاالت من قبل 
ة ضمن احملكمة واملتعلقة باإلحاالت حىت اآلن، تبلغ امليزانيات املعتمدة املخصصوتالحظ أنه جملس األمن التابع لألمم املتحدة،

.مليون يورو٥٥ما يقرب من جملس األمن االيت يقوم

(1)ICC-ASP/14/Res.4 ، (ب)٣، الفقرة ١املرفق.
(2)

ICC-ASP/15/30..
(3)ICC-ASP/15/Res.5 ، (ب)٤، الفقرة ١املرفق.

ICC-ASP/16/23 المحكمة الجنائية الدولية
Distr.: General
25 October 2017

ARABIC
Original: English

جمعية الدول األطراف

عشرةالسادسةالدورة
٢٠١٧ديسمرب/كانون األول١٤إىل ٤،نيويورك



ICC-ASP/16/23

٢
23-A-251017

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

2

التكاليف التقريبية المخصصة-ثانياً 
ال بد من اإلشارة إىل أن خمصصات التكلفة التقريبية املبينة أدناه ال تشمل التكاليف الشاملة احملدودة املتعلقة بأنشطة - ٤

ادعم العمليات  ).جلميع احلاالت والقضايا املختلفة يف احملكمة. وال تشمل منهجية ميزانية احملكمة توزيع تكاليف الدعم لعمليا

ا تقديرات دقيقة بكاملها لتكاليف احلاالت بإتباع منهج حماسبة التكاليف (4 لذلك التقديرات املبينة أدناه ال ميكن اعتبارها بأ
للميزانية لتأثري احلاالت املباشر وفقاً ملا مت ختصيصه يف ميزانيات احملكمة السنوية.تقرييبمؤشرهياملعيارية؛ بل 

ا جملس األمن- ٥ ما يقرب (5)حىت اآلن، تبلغ امليزانيات املعتمدة املخصصة ضمن احملكمة واملتعلقة باإلحاالت اليت يقوم 
مليون يورو على مر السنني، كما هو مبني يف اجلدول التايل:٩٢٢٥٧من 

الميزانية المعتمدة (بآالف اليورو) -(6)تكاليف الميزانية العاديةجدول: 
حالة ليبيا 

مةكقلم احمل
حالة ليبيا

مكتب املدعية العامة
حالة
ليبيا

حالة دارفور 
مةكقلم احمل

حالة دارفور
مكتب املدعية العامة

حالة 
دارفور السنة

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ٤٦٨,٣١ ٢٥٣,٢٤ ٧٥٥,٢٥ ٢٠٠٦

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ٦٧٨,١١ ٤٨٠,٥٤ ١٥٨,٦٦ ٢٠٠٧

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ٨٦١,٥٢ ١٨٢,٦٤ ٠٨٠,٨٧ ٢٠٠٨

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ٢٢٥,٣٣ ٣٤٤,١٤ ٥٧٥,٦٧ ٢٠٠٩

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ٥٥٢,١٢ ٠٥٠,٥٤ ٦٠٢,٦٦ ٢٠١٠

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ٣٥٣,٩٢ ٣٧٥,٠٢ ٧٢٨,٩٤ ٢٠١١

٥٩٧,١١ ٨٩٠,٨٤ ٤٨٧,٩٦ ٨٧٤,٩ ٣١٠,٢٢ ١٥٨,١٣ ٢٠١٢

٢٥٢,٨ ٤٠٦,٧١ ٦٥٩,٥١ ١٣٩,٦ ٥١٩,٩١ ٦٥٩,٥١ ٢٠١٣

٢٤٤,١ ٣٤٠,٢ ٥٨٤,٣ ٢٠٧,١ ٠٥٨,١١ ٢٦٥,٢١ ٢٠١٤

٢٨,٥ ٥٩٤,٤ ٦٢٢,٨ ١٦٨,٩ ١٦٧,١ ٣٣٦,٠ ٢٠١٥

٢٠٣,١ ٥٢٨,٧ ٧٣٣,٦ ١٨٣,٠ ٣٣٦,٤ ٥١٩,٤ ٢٠١٦
١٧٤,٦ ١٣٩٣,٤ ١٥٦٨,٠ ٢٤١,٣ ١١٥٨,٧ ١٣٣٩,٩ ٢٠١٧

٥٠٠,١٢ ١٥٤,١٩ ٦٥٦,١١١ ٩٥٣,٩١٥ ٢٣٦,٢٣٠ ٢٦٦,٩٤٦ المجموع
٩٢٢,٩٥٧ المبلغ اإلجمالي

التقريبية على أساس خمصصات ميزانية احملكمة السنوية املخطط هلا على النحو الذي وافقت لقد مت حتديد التكاليف -٦
عليه الدول األطراف. ويبني العمود األول مجيع تكاليف احملكمة الواردة يف امليزانية املتوقعة لكل حالة معنية، مبا يف ذلك تكاليف 

عن تكنولوجيا املعلومات وال تظهر هذه التكاليف يف ميزانية املسؤولقسم قلم احملكمة يتحملهاملعدات تكنولوجيا املعلومات التكاليف العامة على سبيل املثال، (4)
معينة، مثل ليبيا أو السودان.تق العاملة يف حاالالفرَ 

).٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  (5)

قدمة يف اجلدول هي النفقات املقررة كما هي مدرجة يف ميزانيات احملكمة السنوية، وال تعكس النفقات الفعلية.التكاليف امل (6)
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ميزانية مكتب توزيعن الثاين والثالث على التوايل اية، بينما يبني العمودأنشطة الصندوق االستئماين للضحايا الواردة يف امليزان
املدعي العام وقلم احملكمة لكل حالة.

جتدر اإلشارة إىل أن توزيع املوارد املبني أعاله يتكون من تلك األموال املرتبطة مباشرة باحلالتني يف ليبيا ودارفور، -٧
تغطي هذه األموال، يف مجلة أمور أخرى، خمصصات التكاليف املختلفة املتعلقة ببعثات التحقيق وتلك ذات الصلة و السودان. 

بالتعاون واملخصصات املتعلقة باإلجراءات القضائية يف كلتا احلالتني (خاصة فيما يتعلق باإلجراءات التمهيدية، مبا يف ذلك املثول 
واملدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري،، ملدعي العام ضد أمحد هارون وعلي كوشيباللتهم، يف حاالت واعتماديناألول 

واملدعي العام ضد عبد الرحيم حممد حسني، واملدعي واملدعي العام ضد عبد اهللا بندا وصاحل جربو،واملدعي العام ضد أبو قردة،
واملدعي ، واملدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايفالسنوسي،واملدعي العام ضد عبد اهللالعام ضد معمر حممد أبو منيار القذايف،

)، وباإلضافة إىل املخصصات املتعلقة (7)حممد مصطفى بوسيف الورفايلواملدعي العام ضدالتهامي حممد خالد، العام ضد
تشمل هذه التكاليف أيضا إنشاء بالعمليات امليدانية (مثل محاية الشهود، وأنشطة التوعية واألمن). ويف حالة دارفور، السودان، 

).٢٠١١إىل ٢٠٠٥منوتشغيل مكتبني ميدانيني (يف جنامينا وأبيشي،

____________

، املدعي العام ضد التهامي حممد خالد، واملدعي العام ضد حممد مصطفى بوسيف بالقضيتنيرفع األختام عن مذكريت االعتقال وإصدارمها ذات الصلةمت (7)
باعتبارها مؤشرات إضافية على نشاط احملكمة يف هذه احلالة.٢٠١٧خالل عام ، الورفايل


