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عشرةالثالثةالدورة
٢٠١٤دیسمبر/األولكانون١٧-٨نیویورك،

المتوقعالمالياألثرعنتقرير
)(الستراتيجية مكتب المدعي العام الجديدة

ملخص تنفيذي

يستجيب هذا التقرير لطلب جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") للحصول على معلومات حول األثر املايل املتوقع للمراحل 
)١(أو"املكتب").كتب املدعي العام ("مكتب املدعي العام"مل) ٢٠١٥-٢٠١٢املقبلة من اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة (

التشاور، إجراءاتمن خالل ٢٠١٥إىل ٢٠١٢للفرتة منالعام خطته االسرتاتيجية اجلديدةضع مكتب املدعي لقد و 
الهاي يف للجنة والفريق العامل إىل اخلطة االسرتاتيجية اةالعامةاملدعيتقدملقد رباء. اخلاخلارجيني و احلأصحاب املصومشاركة

مراجعة مستقلة وشاملة للهيكل الوظيفي ملكتب املدعي عملببرايس ووترهاوس كوبرز وقامت شركة . ٢٠١٤سبتمرب أيلول/يف 
.مواردهواآلثار النامجة عنالنهائية اليت تدعم االسرتاتيجية اجلديدة للمكتب االعام وقدمت توصيا

، األمر الذي سيزيد من األداء لألفرقةقدرة فعالة لتكوينمكتب املدعي العام وفقا لنموذج إىل أفرقة املوارد يتم توفري
على الرغم من تعقيد األوضاع والقضايا املعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية و والنتائج اليت وافقت عليها الدول األطراف. 

التابعة صةااخلاكم احملاكم اجلنائية الدولية و احملمكتب املدعي العام متواضعة مقارنة مع فإن مستويات أعداد موظفي ("احملكمة")، 
طرية.يف اجلرائم اخلألمم املتحدة، وكذلك السلطات الوطنية اليت حتقق إىل ا

بشكل كامل من امتت املوافقة عليهاليتكتب املدعي العام، ملمع اخلطة االسرتاتيجية تتمشى ٢٠١٥الزيادة يف ميزانية إن 
شكل المبسؤولياته بالقيامعلى اً املدعي العام غري قادر يكون مكتب سبدون موارد امليزانية املطلوبة، و قبل الدول األطراف. 

ا على ردع ارتكاب الفظائع اجلماعية.  مبخيلصحيح، مما ال كفاية غري الالقدرة كما أن صداقية احملكمة ككل وتقويض قدر

)(رقمحتت السابقاً صدرCBF/23/6.

ا الثانية والعشرين، نسخة مسبقةتقرير)١( ٤٧الفقرة ٢٠١٤حزيران/يونيو ١١، ICC-ASP/13/5. جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
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ملبادئ والقيم اليت هامجة احملكمة واملسري العدالة أو لتقويضمكتب املدعي العام أيضا عرضة ألولئك الذين يسعون ستجعل
لتدخل (على سبيل املثال يف مجهورية أفريقيا لمتثلها. جيب على مكتب املدعي العام بناء قدرات كافية لتلبية الطلب املتزايد 

صحيح، الشكل البمكتب املدعي العامكانت مستويات أعداد موظفي إذا  و الوسطى وأفغانستان وأوكرانيا وجورجيا ونيجرييا). 
من خالل اعتماد التهم يف مؤخراً على النحو الذي متت مشاهدتهحتقيق النتائج املرجوة، من ب املدعي العام مكتفسيتمكن 

كافية أو إعادة الوارد املدون توفري بالنتائجتحققت، ال ميكن أن ولكنالقضايا املرفوعة ضد بوسكو نتاغاندا ولوران غباغبو. 
على حساب قضايا أخرى.احلاليةختصيص املوارد 

) ٥) حتقيقات ناشطة ومتزامنة ومخسة (٧يعتزم مكتب املدعي العام إنشاء قدرات كافية ليكون قادراً على التعامل بسبعة (
ايةحماكمات  كن مكتب املدعي العام من حتقيق إدارة فعالة لنفس العدد من . إن هذه القدرة ستُم◌َ ٢٠١٧عام حبلول 

ا يف عام تياحلاالت اليت كان ولكن مبستويات كافية وحمسنة من املوظفني.٢٠١٣عامل 

ةواحدة إضافيةشطانيف قضية لتحقيق للخطة االسرتاتيجية، فإن تكلفة مكتب املدعي العام لباستخدام منوذج التوظيف 
ألعمالالدعم الالزم لاحلدية من أجضافيةاإلالتكاليف مليون يورو، كما جيب زيادة ٣,٢٧كلفتهابلغحيث تاميكن حسا

هااالعتبار تأثري عنيلتخطيط االسرتاتيجي ملوارد مكتب املدعي العام جيب أن تأخذ يفاعتبار ل، أي ولكنالتحقيق واالدعاء. 
قيد إن هذه املسألةاإلمجالية للخيارات املطروحة. التكاليفن عاألطرافالدوائر من أجل إعالم الدولعلى و قلم احملكمةعلى 

. ومن املتوقع أن اخلطة ٢٠١٨إىل ٢٠١٦للفرتة من النظر داخل مكتب املدعي العام حىت يتمكن من تقدمي خطته االسرتاتيجية 
وعدم حدوث أي حدث غريلموظفني، املثايل لاملستوى عندما يتم حتقيق. ٢٠١٦عامميزانيةيتم تقدمي ستكون جاهزة عندما 
القدمية.احلاالت االنتهاء من بعدالواردةديدةاجلاحلاالتسيتم تغطية فعادي، غري حبجممتوقع مثل إحالة حالة 

بالبقاء خاضعاً لتزم يو األطراف،امليزانية اليت تواجهها العديد من الدولعلى قيود بالمكتب املدعي العام مدرك متاما إن 
يعتقد اعتقاداً مكتب املدعي العام األطراف. غري أنقبل مجعية الدول من لهعن استخدام املوارد املخصصة للمساءلة ومسؤوالً 

هو استثمار يف مستقبل البشرية، وأفضل طريقة لتأمني سالم دائم. الفاصلة أن االستثمار يف العدالة يف هذه املرحلة راسخًا ب
اإلفالت من العقاب، إجيايب الستثمار الدول األطراف يف مكافحة ة ملردود أفضل ضمانتشكلشكل صحيح المولة باملكمة واحمل

الذي هو سبب وجود احملكمة.



ICC-ASP/13/25

25-A-281014 3

مقدمة-أوالً 

مكتب من، طلبت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") ٢٠١٤/أبريلالثانية والعشرين يف نيسانايف دور-١
االسرتاتيجية اخلطةعن تنفيذحمدثةاملدعي العام ("مكتب املدعي العام" أو "املكتب") توفري معلومات 

مكتب الذي حيتاجهعلى الدعم املايل املتوقع اوأثره٢٠١٥إىل ٢٠١٢للفرتة منكتب املدعي العام مل
)٢(.كمال منوهإاملدعي العام خالل السنوات املقبلة من أجل 

الخلفية-ثانياً 

العاماملدعيملكتباجلديدةاالسرتاتيجيةاخلطةالعامةةاملدعيتقدم،٢٠١٣عامسبتمرب/أيلوليف-٢
.اللجنةإىل

ومع") احملكمة("الدوليةاجلنائيةاحملكمةمعومفتوحةالنطاقواسعةشاوراتملنتيجةهياخلطة-٣
تمعذلكيفمبا،احلاملصأصحاب منواخلرباءواألكادميينياحلكوميةغرياملنظماتوممثلياملدينا

خاللمنهامجعمتاليتالراجعةوالتغذيةوالدوليةالوطنيةالقضائيةواألجهزةالقانونإنفاذمؤسسات
.العاماملدعيملكتبالسابقاألداءمناملستفادةالدروس

حباجةالعاماملدعيمكتبأن،واسعنطاقعلىمتتاليتاملشاوراتهلذهاملشرتكاالستنتاجوكان-٤
.احملكمةومصداقيةشرعيةتعزيزلو فعالحنوعلىواليتهبأداءللقياماملواردمنمزيدإىل

ووترهاوسبرايسشركةاقامتاليتالعاماملدعيمكتبوتنظيمملياتلع)٣(املراجعةتوأكد-٥
مستوياتتعزيزبالعاماملدعيمكتبيقومأنإىلاحلاجةتواز،وممستقلبشكل٢٠١٣عاميفكوبرز

.صحيحالشكلالبوواليتهأعمالهءاعبأإجنازمنليتمكناملوظفني

،٢٠١٣سبتمرب/أيلوليفاللجنةإىلهميقدتمتالذيكوبرز،ووترهاوسبرايسشركةتقريرودعم-٦
دلةاألمنخمتلفةأشكالاستخدامحنووالتحول)٤(العاماملدعيمكتبأعمالتنظيمإعادةعملية

)٥(.معززةقدراتخاللمنوذلكالشهودأقوالغريخرىاأل

ا الثانية والعشرين، نسخة مسبقة)٢( حزيران/يونيو ١١، ICC-ASP/13/5، تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
.٤٧الفقرة ٢٠١٤

ية داخلاملراجعة الاهليكل التنظيمي للمحكمة اجلنائية الدولية. تقرير عن حولاستشارات -احملكمة اجلنائية الدولية )٣(
.٢٠١٣يوليو عام متوز/)OV/lm/sb/1081-2013 ,1.0(كتب املدعي العام، برايس ووترهاوس كوبرز،ألجهزة احملكمة مل

التنفيذية املكتب املشرتكة، وإعادة تقييم الدور االسرتاتيجي للجنة للفرقعلى سبيل املثال، من خالل قيادة أفضل )٤(
وتقسيم املسؤوليات على مستوى اإلدارة العليا.

املعلومات ، ومجع احلديثة، وتطوير املنتجات التحليليةالعلميةعلى سبيل املثال، عن طريق زيادة استخدام األدلة )٥(
فتوحة واملعلومات من املصادر املواألدلة من خالل استحواذ وحتليل البيانات اإللكرتونية، واستخدام أفضل للمعلومات

.مواقع التواصل االجتماعييف املتوفرة
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:هياجلديدةلالسرتاتيجيةالرئيسيةالفوائد-٧

.األوليةالتحقيقاتتأثريوتعزيزأكربفعالية)   أ(

الرتكيزضيقجمنبدالً األمدمفتوحتركيزاعتمادمعتنوعاوأكثرحمسنةتحقيقللأساليب) ب(
احلديثة؛والتكنولوجياتاألساليبواستخدام

للمحاكمةاً جاهز كونيأنمنالعاماملدعيمكتبمكنليتاإليداعاتوإعداداألدلةمجعحتسني)  ج(
:اإلجراءاتيفأكثرمبكرةمرحلةيف

القانونية،املساعداتختفيضاملثال،سبيلعلى(أقصرإجراءاتنعنامجةلمحكمةلأقلتكاليف)  د(
؛)االحتجازوتكاليفالشهودومحاية

اإلجراءات؛سرعةحيثمننيللمتهموالفوائدئيةالقضاللهيئةأقلتكاليف)  هـ(

؛اإلدانةإصداربعدالتعويضاتمرحلةإىللضحايالأسرعوصول)  و(

.احملكمةوشرعيةمسعةتعزيزو )  ز(

يفزيادةأيضاهلاسيكونأنهكمااجلديدةسرتاتيجيتهاالتنفيذخاللمنالعاماملدعيمكتبتعزيز-٨
اكما. للمحكمةالرادعاألثر اإلجيايبالتكاملاعتماديفاألوليةتحقيقاتالفعاليةزيادةبأيضاستقومأ

.احلاالتبعضيفاحملكمةتدخلإىلاحلاجةلتاليف

برايسشركةتأثار لقدديدة،اجلسرتاتيجيةاالعلىاملرتتبةاملاليةاآلثاراعتبارهايفتضعوإذ-٩
املواردناحيةمنمدفوعةتكونأنحملكمةاعلىيتعنيكانإذاماحولاحلاسمالسؤالكوبرزووترهاوس

.الطلبأو

العاماملدعيمكتبالتحديد،وجهوعلى-الضرورة،وبدافعالقانونحبكماحملكمة،أنهوالواقع-١٠
اليتاجلرائمارتكابحاالتمعظميفأنهإىلنظراالطلبناحيةمنمدفوعة–احملددةواليتهإىلنظرا
علىاألمثلةومن. احملكمةتدخلإىلتسعىاليتهياألطرافالدولفإناحملكمة،اختصاصضمنتقع

ملعاجلةاحملكمةمناملساعدةطلبلالوسطىأفريقيامجهوريةقبلمناألخريةالذاتيةاإلحالةهيذلك
ابزعميُ اليتاجلماعيةاجلرائم اشتباكاتسياقيف٢٠١٢عامأغسطس/آبمنذالبالديفارُتكبتأ
معاألساسي،رومانظاماحملكمة،تأسيسمعاهدةعلىاألطرافالدولصادقتلقد. عنيفةطائفية

مفظائع،حدوثحاليفأنهاحملددتوقعال احملكمةعلىيتعني. توفرهااليتوالعدالةاحلمايةسيتلقونفإ
وحياديةمستقلةوبطريقةاألساسيرومانظامحددهااليتاحلدودضمنمسؤولة،بطريقةاالستجابة
.احلقيقيةاالحتياجاتهذهملعاجلةومنهجية
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لعامالربناجميةامليزانيةصياغةباجلديدةاالسرتاتيجيةاخلطةتنفيذربطبالعاماملدعيمكتببدألقد-١١
املدعيمكتبنلتمك) املوظفنيوغريملوظفنيا(املواردعلىاحلصولاملقرتحةامليزانيةتتوقعو . ٢٠١٤

تمسيالالزمنياملوظفنيتوظيفإن. ٢٠١٤عامايةحبلولشطةانحتقيقاتمسةخبلتعاملامنالعام
عمليةيفللتأخريليتيح٢٠١٤منالثاينالنصفيفمكثفاً سيكونهولكنالعام،طوالمراحلعلى

.التوظيف

٧,٥مبلغاملوظفنيمنالئماملاملستوىبشطةانحتقيقاتمخسةإلجراءاملطلوبةاملواردمقاريبلغ-١٢
تشرينيف") اجلمعية("األطرافالدولمجعيةوافقتاللجنة،توصياتتقدميوبعد.يورومليون
األثرالقرارذاهلكانلقد. املطلوبةاملواردمنفقطيورومليون٤,٩٦مبلغعلى٢٠١٣نوفمرب/الثاين
عناصرتوظيفالعاماملدعيكتبملتتيحملامليزانيةختفيضإنالواقع،يف. املكتبعملياتمجيععلى

ومالحقاتحتقيقاتجراءإلاألطرافالدولقبلمنكافيابأنهربعتَ يُ الذيستوىباملعملهألفرقة
امناليتالتوظيفمستوىمعةتناسبمتكنملالزيادةفإنلذلك،.قضائية املدعيمكتبمتكنأنشأ

.املتوخاةأنشطتهتنفيذمنالعام

اخطةأيضاقدمالعاماملدعيمكتبأنإىلاإلشارةجتدر-١٣ ٢٠١٤منللفرتةسنواتأربعةمد
أنهاالفرتاضعلىتستنداليتاملايلالدعمعلىاحلصوللطلباتتملاحملتغّري الأبرزتاليت)٦(٢٠١٧إىل

سبعةإدارةمنليتمكناملواردمنيكفيماالعاماملدعيملكتبسيتوفر،٢٠١٧عامايةحبلول
)٧(.أوليةحتقيقاتومثانيةحماكماتةمخسالوقت،نفسيفشطةانحتقيقات

وفّعالكفؤبشكلقضائيةومالحقاتحتقيقاتإلجراءاملطلوبةاملوظفنيقدراتحسابمتلقد-١٤
.القضيةمراحلمنمرحلةكليفأدائهايتعنياليتاألنشطةأساسعلى

)٨(األويل،التحقيق: التاليةاملراحليفالعاماملدعيمكتبأنشطةبالقياميتمعام،وبشكل-١٥

منلمواردلاالحتياجاتتعتمد. واالستئناف،واحملاكمة،التهمإجراءاتوتصديقاالعتقال،و ،التحقيقو 

على٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٣املؤرخة يف تفاصيل عن التطورات، أنظر االستجابة إىل احملكمةالللحصول على )٦(
للجنة.ات الداخلية لساجلموعة الثالثة من االستفسارات يف ا
موارده إىل أقصى األمر الذي مدد قدرة، ٢٠١٣كتب يف عام املاتعامل كان يعدد احلاالت اليت  بهذا الرقم يتعلق )٧(

افرتاضات امليزانية ، تتوقع األمراقعو . يف ٢٠١٣واقع يف عام كهدف وليس  ك) مخسة(احملاكمات. كان عدد ممكنحد
ا مم، ٢٠١٥أولية لعام حتقيقات عشرة املتوقع هوذلك، باإلضافة إىل. ٢٠١٥يف عام على األقلاجلديدة مخسة حماكمات

أن تغطي بةمتوقعتكاناملكتبإىل توقعات الزيادة املرحلية للموارد استنادانهاية خطة النمو. لاملتوقععدد الجتاوز بالفعل 
لقدرة مكتب املدعي الضروريةلموارد لحيث حبلول ذلك الوقت سيصل احلجم احلرج–٢٠١٧إىل٢٠١٤من عامالفرتة
.حبجم غري اعتياديحدث غري متوقع مثل إحالة حالة وقوع ، باستثناء ثابتال إىل مستوى عمل بشكل فعّ ليالعام 

اجلرائم اليت وقوعر من قبل احملكمة ردا على مزاعماألولية للمكتب تقييم احلاجة إىل التدخل املباشالتحقيقاتتتيح )٨(
نظام روما األساسي. يستند هذا التقييم على عدة عوامل، مثل اختصاص احملكمة وخطورة اجلرائم، وإمكانية ضمنتقع 

من قبل هذا العامل األخري مهم جدا، ألنه يعين دعم ومتابعة من قبل احملكمة للتقدم احملرز و تطبيق التكامل اإلجيايب. 



ICC-ASP/13/25

6 25-A-281014

املرحلةطبيعةعلىمرحلةكليفالعاماملدعيملكتبالتابعةاملختلفةوالوحداتواألقسامالُشَعبأجل
.املراحلمجيعيفأيضاوالتنسيقوالدعماإلدارةاعتبارجيبكما. نفسها

قضيةليس(شطانتحقيقبيقومالذيالعاماملدعيمكتبمنمشرتكفريقألييتوفرأنجيب-١٦
٧,٥التحقيقات،شعبةمن١٧(بفعاليةالعملأجلمنموظف٢٦,٥يعادلما)٩(")سبات"ةحاليف
يقومالذياالدعاءفريقيتكونأنجيب). متهملكلالدويللتعاونلواحدومستشاراالدعاء،شعبةمن

سيزيدالذياألمرمتهم،لكل٢عددحمققني(موظفا١٤عنيقلالمامنشطةانحماكمةيفاملشاركةب
). الدويللتعاونلواحدومستشار؛االدعاءشعبةمنموظف١١املتهمني؛لعددوفقاالفريقحجممن
املواردإىلأواصةاخلاكماحملو املخصصةلمحاكملاملتحدةألمملفريقيفاملوظفنيمستوياتمعباملقارنةو 

هذهاملوظفنيمستوياتفإنخطرية،جرائميفواملقاضاةالتحقيقيفالوطنيةالسلطاتتستخدمهمااليت
.جداً متواضعة

مكتب المدعي العاملالمتوقعالنمو -ثالثاً 

ألداءلالالزمنياملوظفنيالستخدامامليزانيةأموالالعاماملدعيمكتبخصص،٢٠١٤عامطوال-١٧
مثلاملتوقعة،غريوالتطوراتاألحداثبيتعاملأنكتباملعلىتعني،ولكن. األساسيةألنشطتهالناجح

متتماليت(ةلاالعدحتقيقضداجلرائمباملتعلقةاملتوقعةغرياألنشطة نظاممن٧٠املادةمبوجبمقاضا
شارلالسيداستسالمعنفضال،القضائيةاحملكمةإجراءاتنزاهةمحايةإىلدفواليت) األساسيروما
علىاملوظفنيتوزيعإعادةعلىاملكتبأرغمتاملتوقعةغرياألحداثهذهإن. توقعاملغريغوديبلي

أو/وتعليقالعاماملدعيمكتبعلىحتتمالطوارئ،صندوقطلباتعلىاملوافقةبانتظارو . احلاالت
)١٠(.اجلاريةاحلاالتبعضيفاً مؤقتأنشطتهتأخري

األمهيةمنهفإن،٢٠١٥عاميفاألنشطةمستوىبنفسالقياممنالعاماملدعيمكتبليتمكنو -١٨
صندوقمنأوامليزانيةأموالمن٢٠١٤عاميفتعيينهممتالذيناملوظفنيمجيععلىحيافظأنمبكان

السلطات احمللية لتطوير املؤسسات القضائية الكافية ملكافحة اإلفالت من العقاب ومقاضاة مرتكيب اجلرمية على املستوى 
األولية فعالة أيضا من فإن التحقيقاتحملكمة، اوه مؤسسوضعباإلضافة إىل تعزيز حتقيق اهلدف الرئيسي الذي و الوطين. 

ا قد حبيثحيث التكلفة  اشط وإجراءات احملاكمة نشكل حتقيقبمن قبل احملكمةاملنظم والكاملالتدخل تتالىفأ
.احملتملة

ةملتطلبات الالزممن ااحلد األدىنما إىل ةاألنشطة يف أي حالختفيض مستوى "السبات" بشكل عام إىل يشري)٩(
ميكن وضع م من االتصاالت مع الضحايا والشهود. املستوى الالز بأيضا االستمرار، مع وإبقائها حيةاتحديثهلالستمرار ب

متنوع من األسباب.لعددسبات احلاالت يف حالة ال
لقد أثبتت املكتب ما ميكنه من حتقيقه بأفرقة جمهزة باملوارد بالشكل الصحيح يف حالة نتاغاندا وغباغبو اليت )١٠(

امات هذا العام. ولكن، إن األفرقة العاملة يف تلك احلاالت كانت متوفرة هلا املوارد  صادقت الدوائر التمهيدية فيها على اال
ى، ألنه مل يكن ممكناً ملكتب املدعي العام جلب موظفني جدد إىل املكتب بشكل كامل على حساب حاالت وقضايا أخر 

.٢٠١٤طوال عام 
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ودمجوتدريبتوظيفيفواجلهدالوقتمنكبرياقدرابالفعلالعاماملدعيمكتباستثمرقدل. الطوارئ
هذاعلىسلبياعائدايشكلساملوظفنيؤالءالحتفاظاوعدم. واملؤسسةاألفرقةيفاملوظفنيهؤالءمجيع

.العملمكانيفاملناخعلىايسلبأثراً وسيرتكاملكتبألعمالوتعطيلاالستثمار،

بشكلالعاماملدعيمكتباستخدملقد،٢٠١٥للعاماملقرتحةالربناجميةمليزانيةاأجلمن-١٩
ملقرتحفعلهالذيالنحوعلىواالدعاءللتحقيقاملشرتكةلألفرقةاألساسيالتوظيفمنوذجنفسأساسي
النموذجهذامييز. واجلمعيةاللجنةقبلمنالنموذجهذاعلىةوافقاملمتتقدل. ٢٠١٤عامميزانية

ديدةاجلاالدعاءاسرتاتيجيةلتنفيذالكافيةالقدرةإىلالتوصلأجلمناألفرقةزيادةضرورةاألساسي
سنةملدةالقدرةهذهحتقيقاملستحيلمنكانلقدأعاله،اً موضحهووكمالكن،و . صحيحالشكلالب

٢٠١٥لعامالقدرةهذهتتحققأنجيبذلك،ومع. ٢٠١٤مليزانيةاملعتمدةاحملدودةاألموالبكاملة
.٢٠١٥لعاماملقرتحةامليزانيةعليهاتقوماليتاالفرتاضاتمعفقوالتت

التحقيقاتبو األوليةبالتحقيقاتاملتعلقةالتشغيليةالتكاليفيفزيادةالعاماملدعيمكتبيقدر-٢٠
علىيتعنيعمله،جودةحتسنيأجلومن. ٢٠١٥عاميفاتللمحاكموالتحضرياحملاكمة،دعميفو 

.جديدةتكنولوجياتاستحواذويفموظفيهمهاراتيفستثماراالالعاماملدعيمكتب

حتقيقات) ٤(أربعةو ؛أوليةحتقيقات) ١٠(عشرةإجراء٢٠١٥عاميفالعاماملدعيمكتبيعتزم-٢١
؛)األساسيرومانظاممن٧٠باملادةعمال(الةالعدحتقيقضداجلرائميف) ٢(اثننيوحتقيقني؛شطةان

كما. واحدواستئناف؛اتاحملاكمدعملالتحقيقاتذلكيفمباحماكمات،) ٥(مخسةعنيقلالوما
)١١(".سبات"حالةيفحاالت) ٩(تسعةعلىاحلفاظبأيضاالعاماملدعيمكتبسيقوم

للمكتبالالزمةاألساسيةاملوارد،٢٠١٥لعامالعاماملدعيمكتبميزانيةمقرتحميثلباختصار،-٢٢
االسرتاتيجيةللخطةوالضروريةةاملطلوبالنوعيةولتحقيق٢٠١٤عاميفتبدأاليتاألعمالكافةليواصل

.اجلمعيةأقرتهالذيالنحوعلىاجلديدة،

علىقادراً غريببساطةالعاماملدعيمكتبسيكون،٢٠١٥عاممليزانيةاملطلوبةوارداملبدون-٢٣
اً قادر بالكادالعاماملدعيمكتبسيكون. األساسيرومانظاممبوجبصحيحبشكلسؤولياتهمبالقيام
وتقويضككلاحملكمةمصداقيةجيحفمما،٢٠١٤عاميفادائهايتماليتاألنشطةيفاالستمرارعلى

ا العاماملدعيمكتبسترتكالكافيةالقدرةوجودعدمأنكما. اجلماعيةالفظائعارتكابردععلىقدر
.متثلهااليتوالقيمواملبادئاحملكمةمهامجةأوالعدالةسريلتقويضيسعونالذينألولئكعرضة

تصالاالشعبة التحقيقات (لكال مقدار متغري من العمل املتبقي، على حالة سبات دائما القضايا اليت يف تنطوي )١١(
املتبقية والتقارير إىل الدعاوىوشعبة االدعاء (ماية وحتليل الفجوات، اخل)واملسائل املتعلقة باحلمنتظم، بشكلالشهودب

).اتاحملكمة وحتليل الفجو 
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مدىعلىتعتمدسوفتغيرياتأيالعام،املدعيمكتبنمولخرىاألراحلبامليتعلقفيماو -٢٤
يف" األمثل"النهائياملستوىوحتقيقاألصليةاملراحلتغيريميكن. احملكمةتدخلمطالبتلبيةسرعة
احلاليةاالسرتاتيجيةاخلطةتتوقعو ). ٢٠١٧عامايةأي(مقرراكانالذياملوعدمنالحقةمرحلة

امنالعاماملدعيمكتبقدرةأن٢٠١٥إىل٢٠١٢منلفرتةل سبعةإىل) ٤(أربعةمنتعودأنشأ
ویقوم.قدرتهفوقتطاقةعلىتنطويسولكنها،٢٠١٣عامملستوىمماثلبشكلشطةانحتقيقات) ٧(

الطلبضوءيفللمكتباملناسباحلجملقياساسرتاتيجيةمراجعةإجراءبحالياً العاماملدعيمكتب
املدعيمكتبخطةلتقدمياملناسبالوقتيفاملراجعةهذهكتملتسوف. عاتقهعلىىامللقاملتزايد
تطلبتسكما. ٢٠١٦لعاماملقرتحةامليزانيةوإعداد٢٠١٨إىل٢٠١٦منللفرتةاالسرتاتيجيةالعام
. األطرافللدولالتكلفةعلىاملرتتبةالكاملةاآلثارلتحديداألخرىاحملكمةأجهزةمعالتشاورأيضا

املايلاألثراحتسابمتفقدالدعم،و السفرتكاليفتقديراتو احلاليةالرواتبجداولإىلاستناداو 
:التايلالنحوعلىواحدشطانلتحقيق

ا يعادل ) مل٧,٥يف قسم التحقيق، عدد (ا يعادل منصب بدوام كاململ) ١٧(عدد: الفريق
يف كاملا يعادل منصب بدوام) مل١يف قسم االدعاء، وعدد (منصب بدوام كامل

مليون يورو.٢,٧٢، حيث تبلغ تكاليف هذا قسم االختصاص والتكامل والتعاون
يورومليون٠,٤:  السفرتكاليف

يورومليون٠,١٥: الدعم
يورومليون٣,٢٧:        المجموع

املوارد الالزمة مقارنة بسيتم تقييم منو مكتب املدعي العام باستمرار همن املهم التأكيد على أن-٢٥
دف سيتم ذلك تطور (الطلب) و إىل عبء العمل امللالستجابة  الكفاءة. اهلدف التيقن من حتقيقدائما 

احلاالت اجلديدة. املخصصة هلا إىلاملوارد وحتويلكتب املدعي العام هو إكمال القضايا القدمية ملالرئيسي 
على األموال املطلوبة، وكذلك على نوعية العمليات، اً جيابيإاً تأثري هذه عادة ختصيص املوارد إلسيكون 

احلاالت اجلديدة.إىلاملوظفني املدربني إعادة توزيعسيتم حبيث أنه 
حدث غري متوقع، مثل إحالة حالة وعدم وقوعمستوى القدرة األمثل، إىلكتباملصل عندما ي-٢٦

القدمية. بالطبع، تعتمد هذه احلاالتالنتهاء منديدة قبل ااجلتاالاحلسيتم تغطية فغري عادي، حبجم
بدأ مكتب املدعي لقد عبء عمل احملكمة. بتعامل للأيضا على قدرة األجهزة األخرى "ميدةالدورة احل"

فعال.بشكلتنفيذ هذه العملية كيفية القيام بالعام بالفعل مناقشات داخلية لتقييم  
حالةلكل حالة. بعد االنتهاء من "اسرتاتيجية للخروج"هو وتطوير و هناك عامل أساسي بالطبع، -٢٧

سيتعني الستئناف)، إىل ااألويل التحقيقمن بداية مجيع املراحل، يفتمرّ أن القضية واحدة أو أكثر (أي 
االعتبار إبالء يعين أنمثل هذا قرار . ومن شأن احلالةحملكمة تقييم احلاجة إىل مزيد من التدخل يف على ا

العواقب اليت ميكن أن مجيعاعتبارنظام روما األساسي، ولكن أيضا الواردةقانونية اللحدود لالواجب 
اءتنشأ  عدم إمهال املسؤوليات األخالقية ينبغييف هذه احلالة. أوال، الناشطاحملكمة تدخلبعد إ
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و يف أماكن أخرى. أاحلاالتيف أنشطة احملكمة يف بلدان املشاركنينطوي عليها محاية توالعملية اليت 
االعتبار فجوة اإلفالت من عنياحملكمة جيب أن تأخذ يفتضعهالخروج اليت لثانيا، إن أي اسرتاتيجية 
خاصةتدابري التعويضية، بالروج من حالة معينة اخلذلك إذا مل يقرتن عنتنجمالعقاب احملتملة اليت قد 

تعزيز آليات املساءلة على املستوى الوطين.
تقع البعض منها خارج سيطرة واليت التفاعل بني خمتلف العوامل املرتابطة، إن ، هميكن تقدير كما-٢٨

حتقيق حمكمة، سوف تؤثر على حتديد احلجم املناسب للمحكمة. على سبيل املثال، تشمل العوامل اهلامة
؛ القضائيةدة اإلجراءاتتؤثر إجيابا إىل حد كبري مسزيادة فعالية أنشطة احملكمة، واليت و املثالية؛قدرة ال
إجراء سيتم قرار بشأن ما إذا كان وال؛جديدةقضاياإىل ةالقدميالقضاياإعادة ختصيص املوارد منو 

الدول األطرافقبلمن املطالباتوحجمختلفة من النزاع؛ املاألطرافحتقيقات متزامنة أو متتالية يف 
تكلفة للمحكمة.عامل لأكرباألمر الذي يشكل، هامارسة اختصاصمباحملكمة لتقوم 

إىل ٢٠١٦للفرتة من شمل هذه العوامل يف خطته االسرتاتيجية بمكتب املدعي العام سيقوم -٢٩
٢٠١٨ .

استناداً العامةاختاذه من قبل اجلمعيةيتعنيجم مكتب املدعي العام واحملكمة ككل حباملتعلققرار ال-٣٠
دد سالم وأمن ورفاه تاألمهية اليت إىل  علقها على العدالة اجلنائية الدولية واالعرتاف بأن اجلرائم اجلماعية "

ايف حنيلعامل"ا على عاتق املسؤوليةأولويات كل دولة، والقيود املفروضة على املوارد. وتقعتراعي أ
قرار اجلمعية ُتطلعاحملكمة ككل لتوفري البيانات ذات الصلة، واليت سوف على مكتب املدعي العام و 

العامة.
يلزم أن تأخذ يف عني االعتبارأي مناقشة حول التخطيط االسرتاتيجي ملوارد مكتب املدعي العام -٣١

ت ن التكلفة اإلمجالية للخياراعاألطرافعلى قلم احملكمة والدوائر وذلك إلطالع الدولاتأثريه
املطروحة.

االستنتاج-رابعاً 
بأن يبقى لتزم يقيود امليزانية اليت تواجهها العديد من الدول و بمكتب املدعي العام مدرك متاما إن -٣٢

ولكن، إن عن استخدام املوارد املخصصة له من قبل اجلمعية. وأن يكون مسؤوًال ملساءلة خاضعًا إىل ا
الستثمار يف العدالة يف هذه املرحلة هو استثمار يف مستقبل أن ليعتقد بشدة بمكتب املدعي العام

صحيح هو أفضل ضمان لعائد الشكل المولة باملكمة واحملالبشرية، وأفضل طريقة لتأمني سالم دائم. 
سبب وجود احملكمة.يشكلإجيايب الستثمار الدول األطراف يف مكافحة اإلفالت من العقاب، الذي 

____________


