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 *عدة سنواتل متدةمال ورقة مفاهيم للمحكمة بشأن تمويل المشاريع

 المنطَلق -أواًل 

طلب االعتمادات محكمة وقواعدها املالية كيف ت  من النظام املايل لل 2و 2د البندان حيد   -0
 .يهاإل ويعاد فائضهاالدول األطراف كيف توف رها الالزمة لتمويل أنشطة احملكمة، و 

للميزنة الطابع دة  أن  ييكون من املييد اعتماد للية دحد  األخرية غدا من البّي  ويف السنوات  -0
. ومن شأن إنشاء حساب خاص لتمويل ينوات املمتدة لعدةاملشاريع والتمويل فيما خيص 

أن يستلزم قرارًا من مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"(. وي بحث يف  ينوات املمتدة لعدةاملشاريع 
 .ةيف الوثيقة احلالي الحقاً هذا األمر 

 حسابات تنشئ أن األطراف الدول جلمعيةمن النظام املايل على أن " 5-6ينص البند و  -2
 ."املقررة األنصبة من جزئياً  أو كلياً  متول خاصة حسابات أو احتياطية

 وحدود أغراض واضحة بصورة املختصة السلطة حتدد]وينص هذا البند أيضًا على أن[ " -4
 وفقاً  واحلسابات الصناديق تلك وتدار. خاص وحساب احتياطي وحساب ايتئماين صندوق كل
  ."ذلك خالف األطراف الدول مجعية تقرر مل ما املايل، النظام هلذا

 سنوات الممتدة لعدةالمشاريع خصائص  -ثانياً 

ل تكاليف مشروع تزيد ـ  ميث هو بوج  عام صندوق عدة ينواتل املشروع املمتدإن صندوق  -5
ت تكب د اليت تبلغ املدة عترب مثل هذا الصندوق للية مالئمة يف األوضاع اليت مدت  عن ينة واحدة. وي  

 املشمولة برتتيب متويل عدة ينوات.النيقات  خالهلا

                                                           
*
 .CBF/20/23 الوثيقة أن أ صدرت باعتبارهاويبق  0202أبريل /نيسان 0تلقتها األمانة بتاريخ   
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بالقياس إىل أكرب يقّي على درجة عدم عدة ينوات تبلغ مدهتا وتنطوي املشاريع اليت  -6
 بدءعند هذه املشاريع ألنشطة  التخطيط احلذرمكن أاألنشطة العادية للمحكمة. وحىت إذا 

 األنشطة على عدة ينوات مالية بدرجة معقولة من اليقّي. توزيعب صع  املعين فإن  ياملشروع 

كما ميكن أن يتأثر اجلدول الزمين ألنشطة املشروع املعين بعوامل خارجية غالبًا ما خترج عن  -7
 احملكمة.ة إدار إطار ييطرة 

 في إطار الميزانية البرنامجية العادية الممتدة لعدة سنواتمساوئ تمويل المشاريع  -ألف 
ال يهيئ توفري األموال يف إطار امليزانية الربناجمية العادية املرونة الالزمة لرتحيل األموال من  -2

 توفـ رت فرتة مالية إىل فرتة مالية الحقة. وتقضي البنود ذات الصلة من النظام املايل بأن االعتمادا
. وال يعود من املمكن ايتخدامها إذا مل ي لتزم هاختص اليتلاللتزام باملصروفات خالل السنة املالية 

 بصرفها يف غضون السنة املالية املعنية.

على مدى عدة  إلجرائهاط ر األنشطة املخط  ذلك من قدرة مدير املشروع على تدب   د  وحَي   -9
يلبًا على  ينوات املمتدة لعدةاملشاريع ر عند تدب   الزمنيةويؤثر فرض مثل هذه القيود  ،ينوات
رة فامليزانية الربناجمية العادية منايبة بصورة رئيسية فيما خيص املصروفات املتكر   .تنييذها يةايتمرار 

 املشاريع، وال يي ما املشاريع األويع نطاقاً. تنييذذات الطابع املعتاد ال فيما خيص 

ل يف إعادة االعتمادات غري ـ  هنائية تتمثأن يؤيت نتيجة التمويل هذا يار األخذ خبومن شأن  -02
عدم دًا يف السنة املالية التالية، ما ييضي إىل إىل الدول األطراف مث طلبها جمد   ينةقة كل املنيَ 

ختطيط مواعيد على صعيد مصاعب إىل مواجهة الدول األطراف و  العمل،انقطاع يف إىل ، و اليقّي
 موال.توفري األ

 عدة سنواتفي إطار حسابات خاصة تدوم  الممتدة لعدة سنواتمزايا تمويل المشاريع  -باء 
عدة  ميتدن االيتعانة بآلية متويل عندما تزيد مدة املشروع عن ينة واحدة، ميكن أن حتس   -00

لعدة ينوات  املمتدعترب التمويل االعتمادات وفعالية ايتخدامها. ويف هذا السياق ي   توزيعينوات 
مييدة ألن  يزيد من إمكانية التنبؤ، ويؤيت ختييضاً يف التكاليف اإلدارية، ويتيح للدول األطراف  أداةً 

 تنييذها على مدى ملشاريع اليت يتعّي  إىل اساماً بالطابع االيرتاتيجي ضع رؤية أكثر ات  و وللمحكمة 
 ينة واحدة. أكثر من

ينوات أن ينطوي على حتصيص  املمتد لعدةع رو ومن شأن احلساب اخلاص للمش -00
االعتمادات ينويًا بااليتناد إىل خطة متويل مقرة لكل مدة املشروع، بتقسيمها إىل مقادير متويل 

نة إىل اليرتات قة حبسب اخلطة يف فرتة مالية معي  ل االعتمادات غري املنيَ ينوي. ويف هذه احلالة ت رح  
املصروفات املعنية ضمن نطاق امليزانية اإلمجالية املعتمدة لعدة املالية الالحقة شريطة أن تندرج 

 ينوات.

لتهيئة األخذ ب  لعدة ينوات خيارًا ي قرتح  املمتدع رو ل االيتعانة بصندوق خاص للمشـ  ومتث -02
املصاعب اليت تواَج   ت ستبعداالعتمادات احملص صة. وبذا  دامخمزيد من املرونة يف التمويل ويف ايت

 ل ذلك ختطيطَ يف تدبر االعتمادات عندما جيري توفريها يف إطار امليزانية السنوية العادية. ويسه  
من داً إلذن جمد  إىل اا من ناحية الدول األطراف فال تعود هناك حاجة االيتعانة باملوارد. أم   وترشيدَ 
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تكون باملصروفات اليت إطار املشروع،  ضمناق  الطييف يف منحى اإلنيعام إىل عام، بسبب التغري  
 قرت باليعل.قد أ  

يظل   ال تتضرر فعالية تنييذ الربنامج بأي شكل من األشكال ألنفعند األخذ هبذا اخليار  -04
 ،الربنامج تنييذتقارير عن  م بانتظام  تقد  ويف هذه احلالة . ميع الضوابط والزواجر واجلوابرمعمواًل جب

قارنتها بامليزانية عي مببغية مراجعة املصروفات على حنو جتم    تقييمت  و ملراقبنظام متّي  ي عتمدو 
تنييذ ال حلدقيقة  على الدوام صورةللدول األطراف أ ي  هت  لعدة ينوات. وبذلك  الشاملة املقر ة

ل ما قد يلزم اختاذ كإىل دة وأن تدعو وفق األهداف احملد   هتنييذ تسهر علىأن يتسىن هلا و الربنامج 
 من تدابري تداركية عند اللزوم ووقت اللزوم.

ينوات وتنطبق فيما خيص  مجيع  املمتد لعدةإن للربنامج االنتقايل مجيع خصائص املشروع  -05
 ملشاريع على النحو املبّي  هبذا النوع من ا ةاصصناديق اخلمن المزايا متويل أنشطت  يف إطار صندوق 

ر يد التكاليف احملكمة خيارات لتدب   تـَْنش د، 1أعاله. وكما طلبت  جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"(
ميكن جمديًا احلساب اخلاص للربنامج االنتقايل خيارًا  وميث ل. 0205يف عام  أْوَجهاعندما تبلغ 

 األخذ ب .

 الصندوق الخاص للبرنامج االنتقالي - ثالثاً 

تكاليف ما خيص املنتيعّي من ز جتاو   ن الشرة على وجوب أااجلمعية يف دورهتا الع وافقت -06
مليون يورو، وعلى أن  0992ذات الصلة األخرى التكاليف و ( 2gvالتجهيزات غري الـم دجمة )

 .2جيري إقرارها من ينة إىل ينة عند تقدمي ميزانية احملكمة

م إىل اللجنة يف دورهتا د  تقدير هلا ق  وتبلغ تكاليف األنشطة االنتقالية حبسب أحدث  -07
املخاطر. ملواجهة  متثـ ل خمص صاً مليون يورو  092 من مليون يورو،  0995 مبلغًا مقداره العشرين

إىل عام  0204وتشمل هذه امليزانية األنشطة املعنية على مدى ثالث السنوات املمتدة من عام 
0206. 

م تقد   الطيلة مدة املشروع/الربنامج. لكن  وحتيينهاامليزانية على مراقبة  ي ْسَتَمر  يرتض أن وي   -02
ن فيها أن  يتعذر متويل العتمادها، إال يف الظروف النادرة جداً اليت يعايَ  إضافيةأية ميزانيات الحقًا 

 .يف بادئ األمراألنشطة الضرورية من امليزانية املقرتحة 

                                                           
0
عشرة، ادية اجلنائية الدولية، الدورة احلالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األيايي للمحكمة   

 .042اليقرة ، 0-، اجلزء باءالثاين(، اجمللد ICC-ASP/11/20) 0200/نوفمرب الثاين تشرين 00-04الهاي، 
0
 ، الوثيقة الثالث(، اجمللد األول، اجلزء ICC-ASP/10/20) 0200الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة ...   

ICC-ASP/10/Res.6 ،5 اليقرة. 



ICC-ASP/12/22 

4 22-A-040613 

 توفير األموال -رابعاً 

ينوات أن ميو ل ينوياً على أياس متطلبات  املمتد لعدةع رو للمشيرتض باحلساب اخلاص ي   -09
على  الواجب التطبيقرة ق من أجل ذلك جدول األنصبة املقر  دة يف بادئ األمر. ويطب  التمويل احملد  

 امليزانية الربناجمية العادية.

ت مبتطلبا القدر األقصى من املرونة شريطة الوفاء يهي أ للدول األطرافطار هذا اإليف و  -02
املشروع وتيي هبا  بدءل الدنيا هذه عند د متطلبات التمويحتد  التمويل الدنيا بصورة ينوية. و 

 ماً للسنوات التالية إذا رغبت أن تيعل ذلك.أيضاً توفري التمويل مقد   ويكون بإمكان الدولالدول، 

 .ذلك اجلمعية رتنقدي، إذا قر  ال بالغ من اليائ لصندوق مبوميكن أيضاً أن ميو ل ا -00

متويل شىت. وكما  مبصادرينوات  املمتد لعدةللمشروع قرتح أن ميو ل الصندوق اخلاص وي   -00
رة الواجب التطبيق رة بااليتناد إىل جدول األنصبة املقر  مقر   مسامهاتد احملكمة تحد  ر أعاله، يذك  
ر عن اليرتة اإلمجايل املقر   املسامهةتتضمن: )أ( مبلغ املسامهات لإلخطار مببالغ  ر ريائلَ د  صْ ويت  

كل جيوز ل السنة األوىل. ويف ينةاملستحق الدفع كل  للمسامهةبكاملها؛ )ب( مبلغ احلد األدىن 
مبلغ و عن السنة املعنية منها املطلوبة  للمسامهةتراوح بّي املبلغ األدىن  د دفعةأن تسد   طرف ةدول
عن اليرتة بكاملها )أي ثالث ينوات(. ويتسهر  منهااملطلوبة املسامهات أقصى يساوي  حد  

 نة مبثابة مبلغ مدفوع  دفعة تزيد عن املبلغ األدىن املستحق عن ينة معي   كل  عترب  احملكمة على أن ت  
 الدنيا عن السنوات التالية.املسامهات من ماً مقد  

 :التالية البيان املصادر مناألموال ستمد كن أن ت  ومي -02

 رة؛املقر   املسامهات )أ(
 عات؛الترب   )ب(
 امليزانية العادية. اعتماداتفائ   )ج(

ولتمكّي الدول األطراف من تكوين فكرة عامة عن احتياجات احملكمة إىل التمويل يف  -04
عدة ينوات ل املمتدع رو قرتح اجلمع يف وثيقة واحدة بّي الصندوق اخلاص للمشوثيقة واحدة، ي  

املمتد  روعاملشر أعاله، يتعتمد اجلمعية متويل لكن، كما ذك   .املقرتحةالربناجمية حملكمة اميزانية و 
 املشروع. خالهلا ي ستهلمرة واحدة، يف السنة اليت  ينوات لعدة

 االعتمادات -خامساً 

 رة حىت إجناز املشروع.تبقى االعتمادات متوف   -05

بااللتزامات من أجل األغراض ي رتَبط وااللتزامات يف جمال التنييذ. و  د أنشطة املشروعحتد  و  -06
تتاح املرونة الالزمة ، يهرًا على ايتخدام املوارد بأجنع صورةو ر االعتمادات من أجلها. اليت تـ قَ 

ذ املشروع على اليرتات املالية اليت يني  فيما بّي إلعادة ختصيص األموال فيما بّي أنشطة املشروع و 
 مداها.
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نح اإلذن بإنياق االعتمادات عن طر و  -07 يق إشعار بتحصيصها وفقًا للنظام املايل للمحكمة مي 
 وقواعدها املالية.

 الفائض النقدي -سادساً 

ى يف إطاره من فائ  نقدي مؤقت. كل ما قد يتبقر لنهاية املشروع  قَ م   حيد د يف تاريخ   -02
د  و  األطراف. يعاد إىل الدول د هذا التاريخ باثين عشر شهرًا و د مبلغ اليائ  النقدي النهائي بعحي 

يعاد االرتباط هبا خصمًا على اعتمادات السنة املالية دة فوإذا بقيت التزامات مالية غري مسد  
 اجلارية.

جدول األنصبة  وفقدة احملد   تهاأنصبعلى الدول األطراف بالتنايب مع ع اليائ  يوز  و  -09
 فيها املشروع. ينتهيرة الواجب التطبيق على اليرتة املالية اليت املقر  

 اإلبالغ -سابعاً 

ل اليرتة املالية خال وتنييذه  أهدافة ومدير املشروع مبراقبة حتقيق يقوم رئيس قلم احملكم -22
 اليعلي. ئ أداوباإلبالغ عن 

 الخالصة -ثامناً 

رًا نصب عينيها، أن من شأن لليات التمويل ترى احملكمة، إذ تضع اخلربة املكتسبة مؤخ   -20
املشاريع غري املعتادة وأن تتيح للدول األطراف يف  تنييذر ية تدب  اجلديدة أن تسهم يف حتقيق فعال

التمويل ومصادره. وتقرتح احملكمة إنشاء  مبواعيدالوقت نيس  قدرًا أقصى من املرونة فيما يتعلق 
م والواردة تياصيلها يف صندوق خاص للربنامج االنتقايل، تكون ل  اخلصائص املعروضة فيما تقد  

 .على يبيل التوضيح جلمعية املرفققرار ا]مشروع[ 
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 المرفق

 مشروع قرار
 البرنامج االنتقالي

 إن مجعية الدول األطراف،
د كمياً، بالتشاور ز وحتد  ، الذي ط لب في  من احملكمة أن متي  ICC-ASP/9/Res.1بالقرار  رإذ تذك  

، مثل لكن غري املتصلة مباشرة باإلنشاء مع مدير املشروع، التكاليف األخرى ذات الصلة باملشروع
احملكمة من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة، واملنقوالت من قبيل األثاث وعتاد  انتقالتكاليف 

والزخارف، وتكاليف االتصاالت والعالقات  النباتات صصتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وأ
، 0200باملباين املؤقتة، قبل األول من لذار/مارس  العامة فيما خيص املشروع، والتكاليف املتصلة

، وأن تثابر على إعالم اللجنة بانتظام بكل املراقبةم عنها تقريراً ينوياً إىل اجلمعية، عرب جلنة وأن تقد  
 ؛على يريورة امليزنة السنوية هاأثر  ختييفما قد يطرأ عليها من تغيري، وبأن تنظر يف يبل 

يف بادئ األمر  قد رتؤخذ في  علمًا بأن احملكمة يالذي  ICC-ASP/10/Res.6بالقرار  روإذ تذك  
ما خيص املنتيعّي  تكاليفَ مليون يورو،  0992مليون يورو، خ ي  الحقًا إىل  0290مببلغ مقداره 

تكاليف العناصر غري ، أي التكاليف األخرى ذات الصلةو ( 2gvمن التجهيزات غري الـم دجمة )
وتكاليف املوظيّي اإلضافيّي  االنتقالمثل تكاليف  ،ذات الصلة من التكاليفوغريها  الثابتة

 ؛وأتعاب اخلرباء االيتشاريّي
 مدير مع بالتعاون ي طلب في  من احملكمة العمل،الذي  ICC-ASP/11/Res.3بالقرار  روإذ تذك  
 موعد يف الدائمة املباين لَشغل ايتعدادها لضمان الالزمة التحضريية التدابري مجيع الختاذ املشروع،

 إضافية؛ مصروفات ةيأاألطراف  الدول جتنيب بغية 0205 ديسمرب/األول كانون أقصاه
تقريرها عن أعمال دورهتا املالية عن أعمال دورهتا العشرين و امليزانية و بتقرير جلنة  وإذ حتيط علماً 

 احلادية والعشرين،
 بتقرير احملكمة عن الربنامج االنتقايل، وإذ حتيط علماً 
 ،0205يف أيلول/يبتمرب  مرحلة إنشاء املباين الدائمة بأن  ي رتقب أن تنتهي وإذ حتيط علماً 
املراجعة أحكام النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة وترتيبات املراجعة الداخلية و  وإذ تالحظ أن

 تنطبق على الربنامج، حلساباهتااخلارجية 

 ميزانية البرنامج وجدوله الزمني -ألف 
فرتة ثالث ينوات توز ع على مليون يورو  xxميزانية الربنامج اإلمجالية مببلغ ال يزيد عن  ر  ق  ت   -0

مليون  xx، و0205مليون يورو يف عام  xx، و0204مليون يورو يف عام  xxعلى النحو التايل: 
 ؛0206يورو يف عام 

، رهنًا بتسليم املباين 0206بأن موعد إجناز املشروع االنتقايل هو هناية عام  علماً تأخذ  -0
 د؛الدائمة يف الوقت احملد  
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يف هذا الصدد أن ي نشئ، وقيًا للنظام املايل والقواعد املالية،  رئيس قلم احملكمة منتطلب  -2
 للربنامج االنتقايل؛رها الدول األطراف حساباً خاصاً من أجل حيظ األموال اليت توف  

 توفير األموال -باء 
رة دحسوبة على أياس اجلدول الزمين تدفع الدول األطراف مسامهات ينوية مقر   أن رتقر   -4

 وقتَ على امليزانية العادية للمحكمة  الواجب التطبيق أعاله وفق جدول أنصبة االشرتاكات املبّي  
 حتديد املسامهات املعنية؛

من مقد ر التكاليف  نصيبها من دفعةًا مقد متسد د أن النظر يف  إىلالدول األطراف تدعو  -5
يف عام املستحقة عليها أوَجها التكاليف  وطأة بلوغ ختييفاإلمجالية للربنامج االنتقايل بغية 

 ؛0205

 االعتمادات والفائض النقدي -جيم 
 ؛0206لالرتباط بالتزامات حىت هناية عام  متاحةاالعتمادات  تظلر أن تقر   -6

مبقدار ما  0206عام نهاية ملدة االثين عشر شهرًا التالية ل متاحةإبقاء االعتمادات  رتقر   -7
دة عن اليرتات املالية السابقة. التزامات قانونية غري مسد  كل ما قد يكون هناك من تلزم لتصيية  

، بعد أن 0206املالية  عند إقيال السنة م لتَزم بصرف يظل غري  ذيل رصيد االعتمادات الـ  وميث
صم من  غري  تظلمن الدول األطراف من أجل الربنامج االنتقايل قد  مسامهات أيةمبالغ  خت 

 دة، جزءاً من اليائ  النقدي للربنامج االنتقايل؛مسد  

ثالث ينوات حبساب اليائ  النقدي املؤقت ليرتة الربنامج االنتقايل البالغة حيد د  ر أنتقر   -2
لة فعالً( واخلصوم )مجيع املدفوعات رة واإليرادات املتنوعة احملص  اليرق بّي األصول )املسامهات املقر  

االلتزامات غري املصي اة( خالل فرتة الربنامج ب للوفاءصات واملخص   ،خصمًا على االعتمادات
 االنتقايل البالغة ثالث ينوات؛

ل حلساب اليائ  سج  النهائي للربنامج االنتقايل بأن ي  النقدي  د اليائ حيد   تقر ر أن -9
رة على متأخرات املسامهات املقر  من  0207خالل عام  ما قد يتم حتصيل النقدي املؤقت كل 

صات لاللتزامات من املخص  الدول األطراف عن اليرتات السابقة وكل ما قد يتحقق من وفورات 
ويعاد االرتباط بالتزامات عن كل ما قد يبقى من التزامات غري  ر أعاله.غري املصي اة كما ذك  

 ؛الربناجمية العادية 0202عام ميزانية اعتمادات دة خصماً على مسد  

على حصصًا  دي للربنامج االنتقايل عند إقيال هذا الربنامجاليائ  النق يوزع   ر أنتقر   -02
على اليرتة  الواجب التطبيقاملسامهات م احملسوبة وفق يل   أنصبتهاالدول األطراف بالتنايب مع 

الربنامج. واعتبارًا من األول من كانون الثاين/يناير التايل لسنة إجناز مراجعة  فيها ي قيلاملالية اليت 
حصتها من مبلغ كل دولة طرف   حلساب حيو لفيها الربنامج،  قيلاحلسابات عن اليرتة املالية اليت ي  

 من النظام املايل؛ 7-4وفقاً للبند  النحواليائ  املوز ع على هذا 
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 اإلبالغ في المجال المالي -دال 
اًل لتكاليف الربنامج ينويًا تقديرًا ميص   إليهام رئيس قلم احملكمة أن يقد   منتطلب  -00

كل ما قد حيص ل من الدول األطراف من بيانًا عامًا ببااليتناد إىل أحدث املعلومات، يتضمن 
 دورهتا العادية؛ خاللتربعات، لكي تنظر في  

ينوياً، عرب جلنة امليزانية واملالية، تقريراً عن حتقق  إليهام رئيس قلم احملكمة أن يقد   منتطلب  -00
 التقديرات املتعلقة بالسنوات السابقة ومقدار املصروفات.

____________ 


