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 جمعية الدول األطراف
 

 عشرة الثامنةة الدور 

 2019انون األول/ديسمبر ك 7-2، الهاي

 قلم المحكمة عن التكاليف التقريبية المخصصة حتى اآلنتقرير 

 ضمن المحكمة والمتعلقة باإلحاالت من مجلس األمن

 معلومات أساسية -أوالً 

، في دورتها الرابعة عشرة، من قلم “(الجمعية”)جمعية الدول األطراف  طلبت -1

فيما تقريراً عن التكاليف التقريبية المخصصة حتى اآلن ضمن المحكمة المحكمة 

تشرين  1وقدَّم قلم المحكمة هذا التقرير في  (1)“يتعلق باإلحاالت من مجلس األمن

ً في دورتها الخامسة عشرة من  طلبت. و(2)2016الثاني/نوفمبر  قلم ”الجمعية أيضا

تشرين  25وقدَّم قلم المحكمة هذا التقرير يوم  (3)“المحكمة تحديث تقريره

ً  طلبت. وفي الدورة السادسة عشرة، (4)2017األول/أكتوبر  من قلم ”الجمعية أيضا

م تقريراً محدثاً عن التكاليف التقريبية المخصصة بالمحكمة حتى اآلن أن المحكمة  يقد ِّ

، وهو (5)“للحاالت المحالة من مجلس األمن قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة للجمعية

 . (6)2018األول/أكتوبر تشرين  29ما فعله قلم المحكمة يوم 

م يمن قلم المحكمة أن ”وفي الدورة السابعة عشرة طلبت الجمعية  -2 تقريراً قد ِّ

ً عن التكاليف التقريبية المخصصة بالمحكمة حتى اآلن للحاالت المحالة من  محدثا

 .(7)“مجلس األمن قبل انعقاد الدورة الثامنة عشرة

غطى نفقات المحكمة ت  ”أن األساسي على  امن نظام روم 115وتنص المادة  -3

تها الفرعية، المحددة في الميزانية ئابما في ذلك مكتبها وهيوجمعية الدول األطراف، 

 التي تقررها جمعية األطراف من المصادر التالية: 

 االشتراكات المقررة للدول األطراف؛ )أ( 

                                                 
(1) 4Res./14ASP/-ICC ب(.3، المرفق األول الفقرة( 
(2) 15/30ASP/-ICC. 
(3)

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

 16/23ASP/-ICC. 
(5)

 6Res./16ASP/-ICC ب(. 4، المرفق األول، الفقرة( 
(6)

 17/27ASP/-ICC . 
(7) 5Res./17ASP/-ICC ب(. 4، المرفق األول، الفقرة( 
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ً بموافقة الجمعية العامة، )ب(  خاصة  األموال المقدمة من األمم المتحدة رهنا

 “.فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة لإلحاالت من مجلس األمن

المحكمة تعزيز ”المعنون  ICC-ASP/17/Res.5من منطوق القرار  48وفي الفقرة  -4

الدول األطراف ال أن  مع القلق”الجمعية  تالحظ “لدولية وجمعية الدول األطرافا

تتكبدها المحكمة نتيجة للحاالت المحالة تزال تتحمل وحدها، حتى اآلن، التكاليف التي 

أن الميزانية المعتمدة المخصصة في المحكمة لإلحاالت من  تالحظمن مجلس األمن، و

 “. مليون يورو 61مجلس األمن بلغت حتى اآلن نحو 

 التكاليف التقريبية المخصصة -ثانياً 

أدناه ال تشمل يتعيَّن اإلشارة إلى أن مخصصات التكاليف التقريبية المبيَّنة  -5

التكاليف الشاملة المحدودة المتعلقة بأنشطة دعم العمليات لجميع الحاالت والقضايا 

ميزانية المحكمة توزيع تكاليف الدعم  منهجية المختلفة في المحكمة. وال تشمل

. ولذلك فإن التقديرات المبيَّنة أدناه ال يمكن اعتبارها تقديرات دقيقة تماماً (8)لعملياتها

محاسبة التكاليف؛ ولكنها باألحرى مؤشرات ل منهجية معياريةليف الحاالت باتباع لتكا

ً لما تم تخصيصه في ميزانيات للحاالت لتأثير المباشر لتقريبية في الميزانية  وفقا

 المحكمة السنوية.

وحتى اآلن تبلغ الميزانية المعتمدة المخصصة ضمن المحكمة والمتعلقة  -6

مليون يورو على مر  64 633.6من  ما يقرب (9)باإلحاالت من مجلس األمن

 السنوات، كما يتضح من الجدول الوارد أدناه.

  

                                                 
ل وعلى سبيل المثال، كان القسم المسؤول في قلم المحكمة عن تكنولوجيا المعلومات  (8) يتحمَّ

في العاملة وال تظهر هذه التكاليف في ميزانية الفرق  ،التكاليف العامة لمعدات تكنولوجيا المعلومات
 حاالت معيَّنة مثل ليبيا أو السودان. 

 (.2011) 1970وقراره  9315قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  (9)
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 الميزانية المعتمدة )بآالف اليورو( - (10)تكاليف الميزانية العادية

 حالة دارفور السنة

حالة دارفور 
 ةمكتب المدعي
 ةالعام

حالة دارفور قلم 
 حالة ليبيا المحكمة

حالة ليبيا 
 ةمكتب المدعي
 ةالعام

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 ال ينطبق ال ينطبق 2 861.5 4 182.6 7 080.8 2008

 ينطبقال  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 

2017 399.9 1 158.7 1 241.3 568 1 393.4 1 174.6 

2018 270.3 1 065.3 1 205 689.5 1 455.7 1 233.8 

2019 464 1 160.5 1 303.5 286.9 2 084.2 2 202.7 

 2 936.6 12 694 15 632.5 16 462.5 32 462.1 49 001.2 المجموع

 64 633.6 اإلجماليالمجموع 

 

وتم تحديد التكاليف التقريبية استناداً إلى مخصصات ميزانيات المحكمة السنوية  -7

المخطط لها على النحو الذي وافقت عليه الدول األطراف. ويبين العمود األول جميع 

تكاليف المحكمة الواردة في الميزانية المتوقعة للحالة المعنية، بما في ذلك تكاليف 

في الميزانية، في حين يوضح العمودان  المدرجةضحايا أنشطة الصندوق االستئماني لل

 الثاني والثالث توزيع ميزانية مكتب المدعي العام وقلم المحكمة لكل حالة على التوالي. 

وتجدر اإلشارة إلى أن توزيع الموارد المبيَّن أعاله يتألف من تلك األموال  -8

ان. وتغطي هذه األموال، المرتبطة بصورة مباشرة بحالة ليبيا ودارفور وحالة السود

 البعثاتالتحقيق و ببعثاتفي جملة أمور، مخصصات التكاليف المختلفة المتعلقة 

الحالتين كلتا المتصلة بالتعاون والمخصصات المتعلقة باإلجراءات القضائية في 

األول  إجراءات المثول)خاصة فيما يتعلق باإلجراءات التمهيدية بما في ذلك 

وشيب، كالمدعي العام ضد أحمد هارون وعلى لتهم، في حاالت اعتماد إجراءان الو
، والمدعي ةوالمدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، والمدعي العام ضد أبو قرد

العام ضد عبد هللا بندا وصالح جربو، والمدعي العام ضد عبد الرحيم محمد حسين، 

                                                 
الميزانية السنوية المقدَّمة في الجدول هي النفقات المخططة كما ترد في ‘ التكاليف’ (10)

 وال تعكس النفقات الفعلية.  للمحكمة
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ي العام ضد عبد هللا والمدعي العام ضد م عمَّر محمد أبو منيار القذافي، والمدع
، والمدعي العام ضد التهامي السنوسي، والمدعي العام ضد سيف اإلسالم القذافي

، باإلضافة إلى (11)محمد خالد، والمدعي العام ضد محمد مصطفى بوسيف الورفالي(

المخصصات المتعلقة بالعمليات الميدانية )مثل حماية الشهود وأنشطة التوعية 

فور، السودان، تشمل هذه التكاليف أيضاً إنشاء وتشغيل مكتبين واألمن(. وفي حالة دار

 (. 2011إلى  2005وأبيشي، من  اميدانيين )في نجامين

____________ 

                                                 
ضد التهامي المدعي العام في قضيتي وتم إصدارهما رفعت األختام عن مذكرتي االعتقال  (11)

 2017، على التوالي، أثناء مصطفي بوسيف الورفاليمحمد خالد والمدعي العام ضد محمد 
باعتبار ذلك ( 2018تموز/يوليه  4يوم مذكرة اعتقال جديدة ضد السيد الورفالي وصدرت )

 على نشاط المحكمة في هذه الحالة.أخرى مؤشرات 


