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 جمعية الدول األطراف
 

 عشرة التاسعةة الدور  

 2020انون األول/ديسمرب ك 17-7، نيويورك

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

 معلومات أساسية -أوالً 

عن التكاليف التقريبية املخصصة تقريرا   1( سنويا  “ةكماحمل”احملكمة اجلنائية الدولية )قلم  يرفع -1
مجعية بناء  على طلب من  التابع لألمم املتحدة 2جملس األمنضمن احملكمة فيما يتعلق باإلحاالت من 

 . دورهتا الرابعة عشرة منذ، 3“(اجلمعية”الدول األطراف )

ثا  عن التكاليف تقريرا  حمد  قدِّم يمن قلم احملكمة أن ”طلبت اجلمعية  ،ة عشرةمناثويف الدورة ال -2
ة تاسعمن جملس األمن قبل انعقاد الدورة ال احملكمة حىت اآلن للحاالت احملالةضمن التقريبية املخصصة 

 .(4)“عشرة

غطى نفقات احملكمة ومجعية الدول ت  ”األساسي على أن  امن نظام روم 115وتنص املادة  -3
األطراف من الدول رها مجعية هتا الفرعية، احملددة يف امليزانية اليت تقر  ئامبا يف ذلك مكتبها وهياألطراف، 

 املصادر التالية: 

 رة للدول األطراف؛االشرتاكات املقر       )أ(

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

  (2011) 1970( والقرار 2005) 1593قرار جملس األمن رقم  2

3 ICC-ASP/14/Res.4 ب(. 3، املرفق األول، الفقرة(و ICC-ASP/15/Res.5 4، املرفق األول، الفقرة .)و)ب ، ICC-

ASP/16/Res.6 ،ب( 4الفقرة ، املرفق األول(و ، ICC-ASP/17/Res.5 4، املرفق األول، الفقرة .)ب( 
4 

ICC-ASP/18/Res.6 ب(. 4، املرفق األول، الفقرة( 
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مة من األمم املتحدة رهنا  مبوافقة اجلمعية العامة، خاصة فيما يتصل األموال املقد     )ب(
 “.بالنفقات املتكبدة نتيجة لإلحاالت من جملس األمن

 لدوليةا اجلنائية احملكمةتعزيز ”املعنون  ICC-ASP/18/Res.6من منطوق القرار  39ويف الفقرة  -4
الدول األطراف ال تزال تتحمل وحدها، حىت أن  مع القلق”اجلمعية  تالحظ “ومجعية الدول األطراف

امليزانية  أن   وتالحظاآلن، التكاليف اليت تتكبدها احملكمة نتيجة للحاالت احملالة من جملس األمن، 
 “. ليون يوروم 65املعتمدة املخصصة يف احملكمة لإلحاالت من جملس األمن بلغت حىت اآلن حنو 

 التكاليف التقريبية المخصصة -ثانياً 

خمصصات التكاليف التقريبية املبيننة أدناه ال تشمل التكاليف الشاملة  يتعَّين اإلشارة إىل أن   -5
 منهجية احملدودة املتعلقة بأنشطة دعم العمليات جلميع احلاالت والقضايا املختلفة يف احملكمة. وال تشمل

. ولذلك فإن التقديرات املبيننة أدناه ال ميكن اعتبارها (5)زيع تكاليف الدعم لعملياهتاميزانية احملكمة تو 
اسبة التكاليف؛ حمل منهجية معياريةباع بات  احملالة من جملس األمن تقديرات دقيقة متاما  لتكاليف احلاالت 

ملا مت ختصيصه يف ميزانيات  وفقا  للحاالت لتأثري املباشر لولكنها باألحرى مؤشرات تقريبية يف امليزانية 
 احملكمة السنوية.

 (6)وحىت اآلن تبلغ امليزانية املعتمدة املخصصة ضمن احملكمة واملتعلقة باإلحاالت من جملس األمن -6
 مليون يورو على مر السنوات، كما يتضح من اجلدول الوارد أدناه. 69 862.8من  ما يقرب

  

                                                 
التكاليف العامة ملعدات يتحمنل على سبيل املثال، كان القسم املسؤول يف قلم احملكمة عن تكنولوجيا املعلومات  5

 يف حاالت معيننة مثل ليبيا أو السودان. العاملة وال تظهر هذه التكاليف يف ميزانية الفرق  ،تكنولوجيا املعلومات
 (.2011) 1970قرار الو ( 2005) 1593قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  6
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 المعتمدة )بآالف اليورو( الميزانية - (7)تكاليف الميزانية العادية

حالة دارفور  حالة دارفور السنة
 ةمكتب املدعي

 ةالعام

 حالة دارفور

 قلم احملكمة 

حالة ليبيا  حالة ليبيا
 ةمكتب املدعي

 ةالعام

 حالة ليبيا 

 قلم احملكمة

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

 ال ينطبق ال ينطبق ينطبقال  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

 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 

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 

2020 457.5 1  223.3 1  234.2 771.7 3 591.5 3 180.2 

 3 116.8 16 285.5 19 404.2 16 696.7 33 685.4 50 458.7 المجموع

 69 862.8 المجموع اإلجمالي

 

مت حتديد التكاليف التقريبية استنادا  إىل خمصصات ميزانيات احملكمة السنوية املخطط هلا على  -7
مجيع تكاليف احملكمة الواردة يف امليزانية  اجلدول أعالهالنحو الذي وافقت عليه الدول األطراف. ويبَّي 

العام وقلم احملكمة لكل حالة  توزيع ميزانية مكتب املدعيوكذلك ، يف كل من دارفور وليبيااملتوقعة للحالة 
 على التوايل. 

توزيع املوارد املبَّين أعاله يتألف من تلك األموال املرتبطة بصورة مباشرة حبالة  وجتدر اإلشارة إىل أن   -8
السودان. وتغطي هذه األموال، يف مجلة أمور، خمصصات التكاليف املختلفة املتعلقة  يف دارفورحالة ليبيا و 

احلالتَّي كلتا املتصلة بالتعاون واملخصصات املتعلقة باإلجراءات القضائية يف   البعثاتالتحقيق و  ببعثات

                                                 
 وال تعكس النفقات الفعلية.  امليزانية السنوية للمحكمةاملقدنمة يف اجلدول هي النفقات املخططة كما ترد يف  “التكاليف” 7
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، يف حاالت 8لتهمااعتماد و األول  إجراءات املثول)خاصة فيما يتعلق باإلجراءات التمهيدية مبا يف ذلك 
واملدعي العام ضد  ،(“علي كوشيب”املدعي العام ضد عبد الرمحن )و  ،املدعي العام ضد أمحد هارون

، واملدعي العام ضد عبد اهلل بندا وصاحل جربو، ةعمر حسن أمحد البشري، واملدعي العام ضد أبو قرد
واملدعي العام ضد عبد الرحيم حممد حسَّي، واملدعي العام ضد م عمنر حممد أبو منيار القذايف، واملدعي 

، واملدعي العام ضد التهامي حممد سالم القذايفالعام ضد عبد اهلل السنوسي، واملدعي العام ضد سيف اإل
، باإلضافة إىل املخصصات املتعلقة (9)د مصطفى بوسيف الورفلي(و خالد، واملدعي العام ضد حمم

محاية ، 2020حزيران/يونيو  9عملية نقل مرتبطة بالسيد عبد الرمحن يف بالعمليات امليدانية )مثل 
حالة دارفور، السودان، تشمل هذه التكاليف أيضا  إنشاء وتشغيل الشهود وأنشطة التوعية واألمن(. ويف 

  10(.2011إىل  2005وأبيشي، من  امكتبَّي ميدانيَّي )يف جنامين

____________ 

                                                 
 .2020كانون األول/ديسمرب   7يف املدعي العام ضد عبد الرمحن حددت اجللسة األوىل العتماد التهم يف قضية  8
9
ضد التهامي حممد خالد واملدعي العام ضد املدعي العام يف قضييت ومت إصدارمها رفعت األختام عن مذكريت االعتقال  

 4يوم  ليمذكرة اعتقال جديدة ضد السيد الورفوصدرت ) 2017، على التوايل، أثناء بوسيف الورفلي ىد مصطفو حمم
 على نشاط احملكمة يف هذه احلالة.أخرى مؤشرات باعتبار ذلك ( 2018 ومتوز/يولي

يف التقارير السنوية املعنية بالنشاطات والتعاون اليت تعد ها احملكمة لصاحل مجعية  مثة معلومات إضافية عن هذه النشاطات 10
  الدول األعضاء.


