
11-A-101121   

ICC-ASP/20/11 المحكمة الجنائية الدولية  

Distr.: General 

5 November 2021 

 

Original: English 

 جمعية الدول األطراف
 

 عشرونالة الدور 

 2021انون األول/ديسمبر ك 11-6، الهاي

 تقرير قلم المحكمة عن التكاليف التقريبية المخصصة حتى اآلن

 باإلحاالت من مجلس األمنضمن المحكمة والمتعلقة 

 معلومات أساسية -أوالً 

عن التكاليف التقريبية المخصصة تقريرا   1( سنويا  “ةمحكمال”المحكمة الجنائية الدولية )يرفع قلم  -1

بناء  على طلب من  التابع لألمم المتحدة 2ضمن المحكمة فيما يتعلق باإلحاالت من مجلس األمن

 .دورتها الرابعة عشرة منذ، 3“(الجمعية”)جمعية الدول األطراف 

م يأن ”من قلم المحكمة وفي الدورة التاسعة عشرة، طلبت الجمعية  -2 تقريرا  محد ثا  عن التكاليف قد ِّ

التقريبية المخصصة ضمن المحكمة حتى اآلن للحاالت المحالة من مجلس األمن قبل انعقاد الدورة 

 .(4)“العشرين

تُغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول ”من نظام روما األساسي على أن  115وتنص المادة  -3

رها جمعية الدول  األطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، المحددة في الميزانية التي تقر 

 األطراف من المصادر التالية: 

 لدول األطراف؛رة على ااالشتراكات المقر   )أ(   

ل المقد مة من األمم المتحدة رهنا  بموافقة الجمعية العامة، خاصة فيما يتصل األموا )ب(  

 “.بالنفقات المتكبدة نتيجة لإلحاالت من مجلس األمن

 

                                                 
1 ASP/15/30-ICC و ،ASP/16/23-ICC و ،ASP/17/27 و  ،ASP/18/28-ICC 19/17،  و/ASP-ICC  

  (2011) 1970( والقرار 2005) 1593قرار مجلس األمن رقم  2
3 4Res./4ASP/1-ICC ب( 3، المرفق األول، الفقرة( ،5وRes./5ASP/1-ICC  4، المرفق األول، الفقرة .)6، و)بRes./6ASP/1-ICC  ،

 4المرفق األول، الفقرة ، ICC-ASP/18/Res.6 ، و)ب( 4، المرفق األول، الفقرة ICC-ASP/17/Res.5 ، و)ب( 4المرفق األول، الفقرة 

 .)ب(
4 

6Res./9ASP/1-ICC ب(. 4، المرفق األول، الفقرة( 
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المحكمة الجنائية الدولية وجمعية يز تعز" ICC-ASP/19/Res.6من منطوق القرار   42في الفقرة  -4

الدول األطراف ال تزال تتحمل وحدها، حتى اآلن، أن تالحظ الجمعية "بقلق  “الدول األطراف

أن  الميزانية  وتالحظالتكاليف التي تتكبدها المحكمة نتيجة للحاالت المحالة من مجلس األمن، 

مليون  70 المعتمدة المخصصة في المحكمة لإلحاالت من مجلس األمن بلغت حتى اآلن نحو

 يورو.

 التكاليف التقريبية المخصصة -ثانياً 

يَّن اإلشارة إلى أن  مخصصات التكاليف التقريبية المبيَّنة أدناه ال تشمل التكاليف الشاملة المحدودة يتع -5

لحاالت والقضايا المختلفة في المحكمة. وال تشمل منهجية ميزانية متعلقة بأنشطة دعم العمليات لال

رات المبيَّنة أدناه تقديرات التقدي . ولذلك ال يمكن اعتبار(5)المحكمة توزيع تكاليف الدعم لعملياتها

منهجية معيارية لمحاسبة التكاليف؛  الحاالت المحالة من مجلس األمن، ومتبعة دقيقة تماما  لتكاليف

لتأثير المباشر للحاالت وفقا  لما تم تخصيصه في رى مؤشرات تقريبية في الميزانية عن اباألح فهي

 ميزانيات المحكمة السنوية.

الميزانية المعتمدة المخصصة ضمن المحكمة والمتعلقة باإلحاالت من مجلس وحتى اآلن تبلغ  -6

 :ألف يورو على مر السنين، كما يتضح من الجدول أدناه  75,080.5ما يقارب  (6)األمن

 

 الميزانية المعتمدة )بآالف اليورو( - (7)تكاليف الميزانية العادية

                                                 
ل في قلم المحكمة عن تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال، كان القسم المسؤول  5 التكاليف العامة لمعدات تكنولوجيا يتحمَّ

 في حاالت معيَّنة مثل ليبيا أو السودان. العاملة وال تظهر هذه التكاليف في ميزانية الفرق  ،المعلومات
 (.2011) 1970قرار الو( 2005) 1593قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  6
 وال تعكس النفقات الفعلية.  الميزانية السنوية للمحكمةفي الجدول هي النفقات المخططة كما ترد في  واردةال “التكاليف” 7

حالة  السنة
 دارفور

حالة دارفور 
مكتب 
المدعية 
 العامة

حالة 
 دارفور

قلم  
 المحكمة

حالة ليبيا  حالة ليبيا
مكتب 
المدعية 
 العامة

 حالة ليبيا 

 قلم المحكمة

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 1 468.3 4 253.2 5 755.2 2006

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 1 678.1 4 480.5 6 158.6 2007

 ال ينطبق ينطبقال  ال ينطبق 2 861.5 4 182.6 7 080.8 2008

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 3 225.3 4 344.1 7 575.6 2009

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 2 552.1 4 050.5 6 602.6 2010

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 2 353.9 2 375 4 728.9 2011

2012 185.1 3 310.2 2 874.9 487.9 6 890.8 4 597.1 1 

2013 659.5 1 519.9 1 139.6 659.5 1 406.7 1 252.8 

2014 265.2 1 058.1 1 207.1 584.3 340.2 244.1 

2015 336 167.1 168.9 622.8 594.4 28.5 

2016 519.4 336.4 183 733.6 528.7 203.1 
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تم تحديد التكاليف التقريبية استنادا  إلى مخصصات ميزانيات المحكمة السنوية المخطط لها على  -7

تكاليف المحكمة الواردة في  كلاألطراف. ويبين الجدول أعاله النحو الذي وافقت عليه الدول 

مكتب المدعي وليبيا، وكذلك توزيع ميزانية  السودان /الميزانية المتوقعة للحالة في كل من دارفور

 العام وقلم المحكمة لكل حالة على التوالي. 

وقد غطت األموال، من ضمن ما غطته، مختلف مخصصات التكاليف المرتبطة ببعثات التحقيق   -8

في الحالتين )وخصوصا  تلك جراءات القضائية اإلوالتعاون، والمخصصات المرتبطة في 

االدعاء  في قضايا التهم واعتماد اءات األولى،المرتبطة باإلجراءات الممهدة للمحاكمة، واالستدع

وضد  8،"(كوشيب علي)" الرحمن عبد علي محمد يوضد عل ،ضد أحمد محمد هارون :العام

 وصالح نورين أبكر انداب هللا بد، وضد ع9وضد بحر ادريس ابو قردة البشير أحمد حسن عمر

 11القذافي اريمن أبو محمد معمر ضدو ، حسين محمد الرحيم عبد ضدو  ،10جاموس جربو محمد

 ضدو ، خالد محمد التهامي ضدو ،القذافي اإلسالم سيف ضدو  ، 12السنوسي هللا عبد ضدو  ،

(؛ باإلضافة إلى مخصصات العمليات الميدانية )مثل عملية  13الورفلي سيف بو مصطفى محمود

 التوعية وأنشطة الشهود حماية، ناهيك عن 2020حزيران/يونيو  9نقل السيد عبد الرحمن في 

أما بالنسبة للوضع في دارفور، السودان، فهذه التكاليف تشمل أيضا  استحداث مكتبين  (.واألمن

 .14(2011إلى  2005من  وأبيشي نجاميناميدانيين وتشغيلهما )في 

                                                 
 .2022نيسان/أبريل  5من في ددت محاكمة علي محمد علي عبد الرححُ   8
 ةالعام ةوردت الحقا  طلب المدعي ،غرفة اإلجراءات التمهيدية األولى عدم ثبوت التهم الموجهة إلى السيد أبي قردةقررت ،  2010شباط/فبراير  8في   9

 .استئناف القرار
بعد استالمها أدلة تشير إلى  2013تشرين األول/أكتوبر  4 في جاموس جربو محمد صالح ضد المرفوعة القضية الرابعةاالبتدائية  الغرفة تأسقط  10

 .وفاته
 غداة وفاته.  2011تشرين الثاني/نوفمبر  22تم اسقاط القضية ضد معمر محمد ابي منيار القذافي  في   11
 عبد ضد المرفوعة ضيةغرفة اإلجراءات التمهيدية األولى معلنة أن الق ، على قرار 2014تموز/يوليو  24صادقت غرفة االستئناف باإلجماع، في   12

 .هضد الدعوى إجراءات بالتالي تم إنهاءو ،الدولية الجنائية المحكمة أمام مقبولة غير السنوسي هللا
ا هتفي القضايا التي رفع الورفلي يفبوس مصطفى ودومن ثم بحق محمأوال   خالد محمد التهاميبحق   2017في عام  تم إصدار مذكرتي توقيف  13

(  وهذه مؤشرات إضافية تدل على نشاط المحكمة 2018تموز/يوليو  4مذكرة توقيف ثانية بحق السيد الورفلي في ر اصدتم إضدهما )و المدعية العامة 

 في هذه المسألة.
 ة.ويمكن االطالع على معلومات إضافية عن هذه األنشطة في التقارير السنوية عن األنشطة وعمليات التعاون التي تقدمها المحكمة إلى الجمعي  14

2017 399.9 1 158.7 1 241.3 .0568 1 393.4 1 174.6 

2018 270.3 1 065.3 1 .0205 689.5 1 455.7 1 233.8 

2019 .0464 1 160.5 1 303.5 286.9 2 084.2 2 202.7 

2020 457.5 1  223.3 1  234.2 771.7 3 591.5 3 180.2 

2021 3 247.9   2 759.5 488.4 1 969.7 1 874.9 94.9 
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