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 تقرير قلم المحكمة عن التكاليف التقريبية
 المخصصة حتى اآلن ضمن المحكمة 

 والمتعلقة باإلحاالت من قبل مجلس األمن

 أساسية معلومات -      أوال  

تقريرا عن التكاليف التقريبية من قلم احملكمة ، الرابعة عشرة ايف دورهتمجعية الدول األطراف )"اجلمعية"(،  طلبت" -1
(1)جملس األمن." قبل حاتا  منباإل املتعلقةاحملكمة  ضمنحىت اآلن  املخصصة

تشرين  1هذا التقرير يف  قلم احملكمة     قد م و  
(2)2016الثاين/نوفمرب 

 قلم احملكمة     قد م و  (3)1"من "قلم احملكمة حتديث تقريرهيف دورهتا اخلامسة عشرة، اجلمعية أيضا،  طلبتو .
 . (4) 2017تشرين األول/أكتوبر 25هذا التقرير يف 

حىت  املخصصةعن التكاليف التقريبية من "قلم احملكمة حتديث تقريره سة عشرة، الساديف دورهتا اجلمعية أيضا،  طلبتو - 2
(5)".ة عشرة للجمعيةبعقبل الدورة السا جملس األمن قبل حاتا  منباإل املتعلقةاحملكمة  ضمناآلن 

 

نفقا  احملكمة ومجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك مكتبها تغطى من نظام روما األساسي على أن " 115تنص املادة و  - 3
 :من املصادر التاليةيف امليزانية اليت تقررها مجعية الدول األطراف،  احملددةوهيئاهتا الفرعية، 

 تاشرتاكا  املقررة للدول األطراف؛ ا )أ(   

بالنفقا  املتكبدة نتيجة  يتصلفيما  خاصةاملقدمة من األمم املتحدة، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة،  األموال   ب( )
 لإلحاتا  من جملس األمن."

                                                      
(1)

  ICC-ASP/14/Res.4 ، ب(3، الفقرة 1املرفق(. 
(2)

  ICC-ASP/15/30.. 
(3)

  ICC-ASP/15/Res.5 ، ب(4، الفقرة 1املرفق(. 
(4)

  ICC-ASP/16/23.. 
(5)

  ICC-ASP/16/Res.6 ، ب(4، الفقرة 1املرفق(. 
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 بعنوان "تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف"،   ICC-ASP/16/Res.6القرارمن منطوق  41يف الفقرة  - 4
 قبل املتكبدة من قبل احملكمة نتيجة لإلحاتا  من بكاملها النفقا  حتملت الدول األطراف أنه حىت اآلن، بقلقاجلمعية " تالحظ

املتعلقة باإلحاتا  و حىت اآلن، تبلغ امليزانيا  املعتمدة املخصصة ضمن احملكمة وتالحظ أنه  ،جملس األمن التابع لألمم املتحدة
 .مليون يورو 58ب من ما يقر جملس األمن  هبا اليت يقوم

 التكاليف التقريبية المخصصة  -        ثانيا  

بأنشطة  التكاليف الشاملة احملدودة املتعلقة تا تشملتا بد من اإلشارة إىل أن خمصصا  التكلفة التقريبية املبينة أدناه  -5
 (6).وزيع تكاليف الدعم لعملياهتاجلميع احلاتا  والقضايا املختلفة يف احملكمة. وتا تشمل منهجية ميزانية احملكمة ت العمليا دعم 

حماسبة التكاليف  منهج بإتباعالتقديرا  املبينة أدناه تا ميكن اعتبارها بأهنا تقديرا  دقيقة بكاملها لتكاليف احلاتا  فلذلك 
 السنوية.                                               احلاتا  املباشر وفقا  ملا مت ختصيصه يف ميزانيا  احملكمة  للميزانية لتأثري تقرييب مؤشر هياملعيارية؛ بل 

ما يقرب  (7)املتعلقة باإلحاتا  اليت يقوم هبا جملس األمنو حىت اآلن، تبلغ امليزانيا  املعتمدة املخصصة ضمن احملكمة و  - 6
 مليون يورو على مر السنني، كما هو مبني يف اجلدول التايل: 60 855 7من 

 الميزانية المعتمدة )بآالف اليورو(  - (8)الميزانية العادية تكاليف
حالة ليبيا قلم 

 مةكاحمل
مكتب  حالة ليبيا

 مةكحالة دارفور قلم احمل ليبيا حالة املدعية العامة
مكتب  حالة دارفور

 حالة دارفور املدعية العامة
 

 السنة
 2006  5 755.2 4 253.2 1 468.3 تا ينطبق تا ينطبق تا ينطبق
 2007  6 158.6 4 480.5 1 678.1 تا ينطبق تا ينطبق تا ينطبق
 2008  7 080.8 4 182.6 2 861.5 تا ينطبق تا ينطبق تا ينطبق
 2009  7 575.6 4 344.1 3 225.3 تا ينطبق تا ينطبق تا ينطبق
 2010  6 602.6 4 050.5 2 552.1 تا ينطبق تا ينطبق تا ينطبق
 2011  4 728.9 2 375.0 2 353.9 تا ينطبق تا ينطبق تا ينطبق
597.1 1 890.8 4 487.9 6 874.9  310.2 2 158.1 3  2012 
252.8 406.7 1 659.5 1 139.6 519.9 1 659.5 1  2013 
244.1 340.2 584.3 207.1 058.1 1 265.2 1  2014 

28.5 594.4 622.8 168.9 167.1 336.0  2015 
203.1 528.7 733.6 183.0 336.4 519.4  2016 
174.6 1393.4 1568.0 241.3  1158.7 1339.9  2017 
233.8 1455.7 1689.5 205.0  1065.3 1270.3  2018 

 المجموع  47 510.1 31 301.6 16 159.0 13 345.6 10 609.9 2 734.0
 المبلغ اإلجمالي  60 855.7    

                                                      
(6)

عن تكنولوجيا املعلوما  وتا تظهر هذه التكاليف يف ميزانية  املسؤولقسم قلم احملكمة  يتحملهاملعدا  تكنولوجيا املعلوما  التكاليف العامة على سبيل املثال،   
 معينة، مثل ليبيا أو السودان.  العاملة يف حاتاق       الفر  

(7)
 (.2011) 1970( و2005) 1593قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم     

(8)
 التكاليف املقدمة يف اجلدول هي النفقا  املقررة كما هي مدرجة يف ميزانيا  احملكمة السنوية، وتا تعكس النفقا  الفعلية.  
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وافقت عليه  على النحو الذي السنوية املخطط هلاحملكمة ا ا قد مت حتديد التكاليف التقريبية على أساس خمصصا  ميزانيل   -7 

أنشطة تكاليف  حالة معنية، مبا يف ذلككل املتوقعة لالواردة يف امليزانية احملكمة  مجيع تكاليفالعمود األول  ويبنيالدول األطراف. 
ميزانية مكتب املدعي العام  توزيععلى التوايل  والثالثن الثاين االعمود يبني بينما، الواردة يف امليزانية لضحايالالصندوق اتاستئماين 

 .لكل حالةوقلم احملكمة 

باحلالتني يف ليبيا ودارفور، أعاله يتكون من تلك األموال املرتبطة مباشرة  املبني املوارد جتدر اإلشارة إىل أن توزيعو  -8
ذا  الصلة وتلك التحقيق بعثا  املختلفة املتعلقة ب، خمصصا  التكاليف أخرى ، يف مجلة أمورتغطي هذه األموالو السودان. 

املثول اإلجراءا  التمهيدية، مبا يف ذلك بإلجراءا  القضائية يف كلتا احلالتني )خاصة فيما يتعلق باالتعاون واملخصصا  املتعلقة ب
 د عمر حسن أمحد البشري،واملدعي العام ض، املدعي العام ضد أمحد هارون وعلي كوشيبلتهم، يف حاتا  ل واعتمادين األول

حسني، واملدعي حممد  واملدعي العام ضد عبد الرحيم واملدعي العام ضد عبد اهلل بندا وصاحل جربو، واملدعي العام ضد أبو قردة،
عي واملد، واملدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف واملدعي العام ضد عبد اهلل السنوسي، العام ضد معمر حممد أبو منيار القذايف،

(، باإلضافة إىل املخصصا  املتعلقة (9)حممد مصطفى بوسيف الورفايل واملدعي العام ضد، التهامي حممد خالد العام ضد
بالعمليا  امليدانية )مثل محاية الشهود، وأنشطة التوعية واألمن(. ويف حالة دارفور، السودان، تشمل هذه التكاليف أيضا إنشاء 

 (.2011إىل  2005 من وتشغيل مكتبني ميدانيني )يف جنامينا وأبيشي،

____________ 

                                                      
(9)

، املدعي العام ضد التهامي حممد خالد، واملدعي العام ضد حممد مصطفى بوسيف وإصدارمها بالقضيتني ذا  الصلةام عن مذكريت اتاعتقال رفع األختمت   
 باعتبارها مؤشرا  إضافية على نشاط احملكمة يف هذه احلالة.  2017، خالل عام الورفايل


