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 مجعية الدول األطراف
 

 احلادية عشرةلدورة ا
 ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢ – ١٤ ،الهاي

  

  املقترحةالعامل املعين بامليزانية الربناجمية تقرير الفريق 

   للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٣لعام 

  

  ، والوثائق ذات الصلة٢٠١٣املراجعة اخلارجية للحسابات، وامليزانية الربناجمية لعام 

 مةقدامل    -لفأ

 امليزانية الربناجمية املقترحة لعام )اجلمعية(مجعية الدول األطراف  ى علعرضت من الوثائق اليت  -١
 ٢عشرةة ثامنالدورة الن عن أعمال تقريراالو، ٢٠١٢١ أغسطس/آب ١٦ اليت نشرا احملكمة يف ٢٠١٣

 كانون ١من املمتدة  والبيانات املالية للفترة ،)اللجنة(للجنة امليزانية واملالية  ٣عشرةة تاسعالالدورة و
للمجين والبيانات املالية للصندوق االستئماين  ،٢٠١١٤ديسمرب / كانون األول٣١ير إىل ينا/الثاين
 على وعرض .٢٠١١٥ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١من املمتدة لفترة  لعليهم

ما  تبين فيه احملكمةعشرة الذي التاسعة  لتقرير اللجنة عن أعمال دورا السادس املرفق اجلمعية أيضاً
  .ماليةآثار يترتب على تنفيذ توصيات اللجنة يف شأن ميزانيات الربامج الرئيسية من 

 ،احملكمة، استمعت اجلمعية إىل البيانات اليت أدلت ا رئيسة قلم  اخلامسةويف اجللسة العامة  -٢
ممثل املراجع اخلارجي للحسابات وورئيس اللجنة، السيد جيل فنكلشتاين، آربيا،  السيدة سيلفانا

  ).دا الشماليةيرلنآاملكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(

                                                      
 . الد الثاين، اجلزء ألف)ICC-ASP/11/20( ،٢٠١٢ ... احلادية عشرة الدورة  ...الوثائق الرمسية  ١

  .١- ، اجلزء باءاملرجع السابق ذاته  ٢
 .٢-، اجلزء باءاملرجع السابق ذاته ٣
  .١-، اجلزء جيماملرجع السابق ذاته  ٤
  .٢-، اجلزء جيماملرجع السابق ذاته  ٥
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٣-  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٩ و١٧ي واجتمع الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية يوم. 
 ساعد وقد. وتنجيزمهاالفريق العامل وجرى خالل هذين االجتماعني النظر يف مشروع القرار وتقرير 

  .ئهاأعضا  من]ثةثال[و هااللجنة ونائب رئيسرئيس كل من   يف عملهالفريق العاملَ

 املراجعة اخلارجية للحسابات    - باء

 اللجنة ذات ومالحظات مع التقدير بتقارير املراجع اخلارجي للحسابات علماًاجلمعية  تأحاط  -٤
يدت أن اللجنة قد أاجلمعية  توالحظ. عشرةة تاسعالصلة الواردة يف تقريرها عن أعمال دورا ال

 .باتتوصيات املراجع اخلارجي للحسا

  مبلغ االعتمادات   -جيم

 مليون يورو، منها ١١٨,٤ مبلغاً مقداره ٢٠١٣بلغت ميزانية احملكمة الربناجمية املقترحة لعام   -٥
  . مليون يورو إلجيار املباين املؤقتة٦,٠٢

٦-  ا التاسعة عشرة، وقد بين أول تدارس أجرته اللجنة مليزانية احملكمة الربناجمية املقترحة، يف دور
عدداً من ااالت اليت قد ميكن فيها، باالستناد إىل املصروفات الفعلية واملصروفات املتوقعة، وإىل اخلربة 

صات يف وبناء على ذلك أوصت اللجنة بأن تقلَّص املخص. الفعلية، حتقيق وفورات يف عدة حاالت
  . مليون يورو١١٥,١٢إطار امليزانية إىل مبلغ إمجايل مقداره 

٧-  ن يف املرفقدت اجلمعية التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة مدخلةًوقد أيبيعليها تعديالت ت  .
  . يورو١١٥ ١٢٠ ٣٠٠ البالغة ٢٠١٣م وأقرت اجلمعية اعتمادات امليزانية لعا

  مببلغ مقداره (ل إجيار املباين املؤقتة م الدولة الطرف باملسامهة يف حتمرحبت اجلمعية بتكرو  -٨
، ) يورو١٣٠ ٠٠٠مببلغ مقداره (واملكسيك باملسامهة يف حتمل هذه التكاليف )  يورو٢ ٩٥٠ ٧٠٠

١١٢ ٠٣٩ ٦٠٠ الربناجمية ينخفض إىل ٢٠١٣رة يف ميزانية عام ما جيعل مقدار االشتراكات املقر 
  .يورو

  صندوق الطوارئ  -دال

البالغ عند مستواه  وارد صندوق الطوارئملاحلد األدىن على مقدار بقاء اإلأوصت اجلمعية ب  -٩
  .سبعة ماليني يورو

١٠-  ٢٠١٢ل تنفيذ ميزانية عام وأحاطت اجلمعية علماً بأن رئيسة قلم احملكمة أفادت بأن معد 
إىل ذلك واإلضافة.  مليون يورو١٠٧,١ يف املئة، أي ما يعادل إنفاق ٩٨,٥ر بـاملعتمدة يقد 

 املشمولة املقادير بلغ جمموع ٢٠١٢ل عام  استخدام صندوق الطوارئ خالبإمكان أُصدرت إخطارات
أما .  مليون يورو٢,٢ يف املئة، أي ما يعادل إنفاق ٥٨,٠ل إنفاقها  مليون يورو وبلغ معد٣,٨ا 
ج ل املعداملدماملخطَر صندوق الطوارئ  والستخدام مبالغ املعتمدة ٢٠١٢ر لتنفيذ ميزانية عام املقد

، ما ينطوي  مليون يورو١٠٩,٣تبلغ  ٢٠١٢يف عام رة للمحكمة  مقديكافئ إنفاق مصروفاتبشأا ف
.  مليون يورو١٠٨,٨ املعتمدة البالغة ٢٠١٢ميزانية عام  يف املئة عن ٠,٥على زيادة مقدارها 

وباالستناد إىل هذه التوقعات يتعيد موارد صندوق الطوارئ مببلغ مقداره ن على الدول األطراف أن جتد
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رو لكي ال تقل هذه املوارد عن احلد األدىن البالغ سبعة ماليني يورو يف بداية عام  مليون يو٠,٥
٢٠١٣.  

رت أن يستند حتديد مبلغ جتديد قرف. نظرت اجلمعية يف طريقة جتديد موارد صندوق الطوارئو  -١١
دىن املقر بعد  بأن مستوى هذا الصندوق قد خيتلف عن احلد األمسلِّمةًمه احملكمة، ىل تقدير تقدإموارده 

نية الربناجمية ا، كما يبين يف القرار بشأن امليز٢٠١٢إغالق حسابات احملكمة ونشر البيانات املالية لعام 
  .٢٠١٣٦لعام  

 األموال فيما بني الربامج الرئيسية يف مبناقلةبعة أذنت اجلمعية للمحكمة لممارسة املتطبقاً لو  -١٢
اية السنة إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة غري متوقعة ضمن أحد الربامج الكربى بينما يوجد فائض 

 قبل استخدام صندوق ٢٠١٢ مجيع اعتمادات عام دلضمان استنفاوذلك يف برامج رئيسية أخرى، 
  .الطوارئ

  ٢٠١٣ندوق الطوارئ لعام متويل االعتمادات ومبلغ جتديد ص  -هاء

ي الدولة املضيفة واملكسيك يف حتمل إجيار املباين املؤقتة مول  اجلمعية علماً بأن مسامهتأحاطت  -١٣
 تدفعها الدول ويبلغ باقي هذه االعتمادات الذي يتعني توزيعه أنصبةً. قسطاً من اعتمادات امليزانية

  ن توزيع مبلغ مقداره بأنه يتعي أحاطت علماً كما.  يورو١١٢ ٠٣٩ ٦٠٠األطراف مبلغاً مقداره 
  . متثل مسامهات الدول األطراف يف جتديد موارد صندوق الطوارئ يورو أنصبة٥٠٠ً ٠٠٠

  بلغ تصندوق الطوارئ موارد جتديد وامليزانية االشتراكات املقررة يف رت اجلمعية أن قرف  -١٤
  . يورو١١٢ ٥٣٩ ٦٠٠

                                                      
  .ICC-ASP/11/Res.L.4/Rev.1 القرار 6
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  املرفق

  راف،إن مجعية الدول األط

  املساعدة املؤقتة العامة  - ١

 على  من تقريرها،١٢٤ و١٢٣ عمالً بتوصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرتني ،وافقت  
لربنامج الرئيسي األول الوفاء مبقتضيات عبء عمله من خالل إعادة توزيع ليتاح ل ، املقترحاملبلغ

 .) يورو٢٥٢ ١٠٠(ذلك وفورات يبلغ جمموعها املساعدة املؤقتة العامة املتوفرة، حمققاً ب

 املبلغ  من تقريرها، على١٢٦وافق، عمالً بتوصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرة ت  
يتاح للربنامج الرئيسي الثاين الوفاء مبقتضيات عبء عمله من خالل إعادة توزيع املساعدة ل ،املقترح

 .) يورو٣١١ ٧٠٠(بذلك وفورات يبلغ جمموعها املؤقتة العامة املتوفرة، حمققاً 

  جمموع الوفورات يف جمال املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص الربنامج الرئيسي األول 
   يورو٥٦٣ ٨٠٠ ): يورو٣١١ ٧٠٠(والربنامج الرئيسي الثاين )  يورو٢٥٢ ١٠٠(

 )لتعاقديةاملهيأ لتكاليفهم يف إطار بند اخلدمات ا(اخلرباء االستشاريون   - ٢

من  ١٢٠توصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرة ب عمالًوفورات حتقيق توافق على   
 .) يورو٨٢ ٠٠٠ (تقريرها

  يورو٨٢ ٠٠٠ :نيجمموع الوفورات فيما خيص اخلرباء االستشاري

 االستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال  - ٣

 املبلغ املقترح، على  من تقريرها،١٤٣ ة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرة  عمالً بتوصية جلن،توافق  
قسم تكنولوجيا املعلومات  (٣٢٦٠األولويات ضمن الربنامج الفرعي لمحكمة إعادة حتديد ل لكن جتيز
 .) يورو١٧٠ ٠٠٠(بغية التكفل بعمل احملكمة على حنو فعال ) واالتصال

كنولوجيا املعلومات واالتصال يف عداد ما تشمله مراجعة البنية التنظيمية تطلب إىل احملكمة أن تدرج ت
للمحكمة، بغية تقييم احلاجة إىل الدعم اخلارجي يف مراجعة املمارسات احلالية يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

  .واالتصال

 التوصل إىلية تطلب إىل احملكمة مراجعة اإلجراءات املعمول ا فيما يتعلق بشطب بعض األصول، بغ
 احلال التقنية لبند األصول املعين، وتقدمي وثيقة السياسة يف هذا اال من حيث الزمن لدراسةج مرن 

مشفوعة بتحديد للتكاليف واملنافع إىل جلنة امليزانية واملالية يف دورا العشرين بغية استطالع إمكانيات إدخال 
  . يف التكاليفمكنةحتسينات أو حتقيق املزيد من الوفورات امل

  يورو١٧٠ ٠٠٠ :الوفورات فيما يتعلق باالستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال عومجم
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 شروط اخلدمة امليدانية  - ٤

 املبلغ املقترح، لكن على  من تقريرها،٥٤ عمالً بتوصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرة ،توافق  
   حتديد درجات األولوية يف إطار تكاليف املوظفني بغية التكفل بنجاعة عمل احملكمة  للمحكمة إعادةجتيز

  .) يورو٣٠٠ ٢٠٠(

  يورو٣٠٠ ٢٠٠ :جمموع الوفورات فيما يتعلق بشروط اخلدمة امليدانية

  بيان وجيز بالوفورات  -٥

 توصية جلنة امليزانية واملالية بند النفقات

  )  يورو٢٥٢ ١٠٠(مج الرئيسي األول الربنا املساعدة املؤقتة العامة
   ) يورو٣١١ ٧٠٠(الربنامج الرئيسي الثاين +
 يورو) ٥٦٣ ٨٠٠( =

 ) يورو٨٢ ٠٠٠(   اخلرباء االستشاريون

 ) يورو١٧٠ ٠٠٠( االستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 ) يورو٣٠٠ ٢٠٠( شروط اخلدمة امليدانية

 )يورو ١ ١١٦ ٠٠٠( اموع الفرعي

  )يورو ٢ ١٦٢ ٢٠٠(  خرىاألوفورات ال
 )يورو ٣ ٢٧٨ ٢٠٠( العاماموع 

 
  

_________________  


