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ورقة مفاهيم للمحكمة بشأن تمويل المشاريع الممتدة لعدة

سنوات*

أوالً  -المنطلَق
 -0حيدد البندان  2و 2من النظام املايل للمحكمة وقواعدها املالية كيف تطلب االعتمادات
الالزمة لتمويل أنشطة احملكمة ،وكيف توفرها الدول األطراف ويعاد فائضها إليها.
 -0ويف السنوات األخرية غدا من البّي أن ييكون من املييد اعتماد للية دحددة الطابع للميزنة
والتمويل فيما خيص املشاريع املمتدة لعدة ينوات .ومن شأن إنشاء حساب خاص لتمويل
املشاريع املمتدة لعدة ينوات أن يستلزم قراراً من مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") .ويبحث يف
هذا األمر الحقاً يف الوثيقة احلالية.
 -2وينص البند  5-6من النظام املايل على أن "جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات
احتياطية أو حسابات خاصة متول كلياً أو جزئياً من األنصبة املقررة".
[ -4وينص هذا البند أيضاً على أن] "حتدد السلطة املختصة بصورة واضحة أغراض وحدود
كل صندوق ايتئماين وحساب احتياطي وحساب خاص .وتدار تلك الصناديق واحلسابات وفقاً
هلذا النظام املايل ،ما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك".

ثانياً  -خصائص المشاريع الممتدة لعدة سنوات
 -5إن صندوق املشروع املمتد لعدة ينوات هو بوج عام صندوق ميثـل تكاليف مشروع تزيد
مدت عن ينة واحدة .ويعترب مثل هذا الصندوق للية مالئمة يف األوضاع اليت تبلغ املدة اليت تتكبد
خالهلا النيقات املشمولة برتتيب متويل عدة ينوات.
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 -6وتنطوي املشاريع اليت تبلغ مدهتا عدة ينوات على درجة عدم يقّي أكرب بالقياس إىل
األنشطة العادية للمحكمة .وحىت إذا أمكن التخطيط احلذر ألنشطة هذه املشاريع عند بدء
املشروع املعين فإن يصعب توزيع األنشطة على عدة ينوات مالية بدرجة معقولة من اليقّي.
 -7كما ميكن أن يتأثر اجلدول الزمين ألنشطة املشروع املعين بعوامل خارجية غالباً ما خترج عن
إطار ييطرة إدارة احملكمة.
ألف  -مساوئ تمويل المشاريع الممتدة لعدة سنوات في إطار الميزانية البرنامجية العادية
 -2ال يهيئ توفري األموال يف إطار امليزانية الربناجمية العادية املرونة الالزمة لرتحيل األموال من
فرتة مالية إىل فرتة مالية الحقة .وتقضي البنود ذات الصلة من النظام املايل بأن االعتمادات توفـر
لاللتزام باملصروفات خالل السنة املالية اليت ختصها .وال يعود من املمكن ايتخدامها إذا مل يلتزم
بصرفها يف غضون السنة املالية املعنية.
وحيد ذلك من قدرة مدير املشروع على تدبر األنشطة املخطط إلجرائها على مدى عدة
َ -9
ينوات ،ويؤثر فرض مثل هذه القيود الزمنية عند تدبر املشاريع املمتدة لعدة ينوات يلباً على
ايتمرارية تنييذها .فامليزانية الربناجمية العادية منايبة بصورة رئيسية فيما خيص املصروفات املتكررة
ذات الطابع املعتاد ال فيما خيص تنييذ املشاريع ،وال ييما املشاريع األويع نطاقاً.
 -02ومن شأن األخذ خبيار التمويل هذا أن يؤيت نتيجة هنائية تتمثـل يف إعادة االعتمادات غري
املن َيقة كل ينة إىل الدول األطراف مث طلبها جمدداً يف السنة املالية التالية ،ما ييضي إىل عدم
اليقّي ،وإىل انقطاع يف العمل ،وإىل مواجهة الدول األطراف مصاعب على صعيد ختطيط مواعيد
توفري األموال.
باء  -مزايا تمويل المشاريع الممتدة لعدة سنوات في إطار حسابات خاصة تدوم عدة سنوات
 -00عندما تزيد مدة املشروع عن ينة واحدة ،ميكن أن حتسن االيتعانة بآلية متويل ميتد عدة
ينوات توزيع االعتمادات وفعالية ايتخدامها .ويف هذا السياق يعترب التمويل املمتد لعدة ينوات
أداةً مييدة ألن يزيد من إمكانية التنبؤ ،ويؤيت ختييضاً يف التكاليف اإلدارية ،ويتيح للدول األطراف
وللمحكمة وضع رؤية أكثر اتساماً بالطابع االيرتاتيجي إىل املشاريع اليت يتعّي تنييذها على مدى
أكثر من ينة واحدة.
 -00ومن شأن احلساب اخلاص للمشروع املمتد لعدة ينوات أن ينطوي على حتصيص
االعتمادات ينوياً بااليتناد إىل خطة متويل مقرة لكل مدة املشروع ،بتقسيمها إىل مقادير متويل
ينوي .ويف هذه احلالة ترحل االعتمادات غري املن َيقة حبسب اخلطة يف فرتة مالية معينة إىل اليرتات
املالية الالحقة شريطة أن تندرج املصروفات املعنية ضمن نطاق امليزانية اإلمجالية املعتمدة لعدة
ينوات.
 -02ومتثـل االيتعانة بصندوق خاص للمشروع املمتد لعدة ينوات خياراً يقرتح األخذ ب لتهيئة
اج
مزيد من املرونة يف التمويل ويف ايتخدام االعتمادات احملصصة .وبذا تستبعد املصاعب اليت تو َ
يف تدبر االعتمادات عندما جيري توفريها يف إطار امليزانية السنوية العادية .ويسهل ذلك ختطي َط
وترشيد االيتعانة باملوارد .أما من ناحية الدول األطراف فال تعود هناك حاجة إىل اإلذن جمدداً من
َ
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عام إىل عام ،بسبب التغري الطييف يف منحى اإلنياق ضمن إطار املشروع ،باملصروفات اليت تكون
قد أقرت باليعل.
 -04فعند األخذ هبذا اخليار ال تتضرر فعالية تنييذ الربنامج بأي شكل من األشكال ألن يظل
معموالً جبميع الضوابط والزواجر واجلوابر .ويف هذه احلالة تقدم بانتظام تقارير عن تنييذ الربنامج،
ويعتمد نظام متّي ملراقبت وتقييم بغية مراجعة املصروفات على حنو جتمعي مبقارنتها بامليزانية
الشاملة املقرة لعدة ينوات .وبذلك هتيأ للدول األطراف على الدوام صورة دقيقة حلال تنييذ
الربنامج ويتسىن هلا أن تسهر على تنييذه وفق األهداف احملددة وأن تدعو إىل اختاذ كل ما قد يلزم
من تدابري تداركية عند اللزوم ووقت اللزوم.
 -05إن للربنامج االنتقايل مجيع خصائص املشروع املمتد لعدة ينوات وتنطبق فيما خيص مجيع
مزايا متويل أنشطت يف إطار صندوق من الصناديق اخلاصة هبذا النوع من املشاريع على النحو املبّي
أعاله .وكما طلبت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") ،1تَـْنشد احملكمة خيارات لتدبر يد التكاليف
عندما تبلغ ْأو َجها يف عام  .0205وميثل احلساب اخلاص للربنامج االنتقايل خياراً جمدياً ميكن
األخذ ب .

ثالثاً  -الصندوق الخاص للبرنامج االنتقالي
 -06وافقت اجلمعية يف دورهتا العاشرة على وجوب أن ال جتاوز تكاليف ما خيص املنتيعّي من
التجهيزات غري الـمدجمة ( )2gvوالتكاليف األخرى ذات الصلة  0992مليون يورو ،وعلى أن
جيري إقرارها من ينة إىل ينة عند تقدمي ميزانية احملكمة.2
 -07وتبلغ تكاليف األنشطة االنتقالية حبسب أحدث تقدير هلا قدم إىل اللجنة يف دورهتا
العشرين مبلغاً مقداره  0995مليون يورو ،من  092مليون يورو متثـل خمصصاً ملواجهة املخاطر.
وتشمل هذه امليزانية األنشطة املعنية على مدى ثالث السنوات املمتدة من عام  0204إىل عام
.0206
 -02وييرتض أن ي ْستَ َمر على مراقبة امليزانية وحتيينها طيلة مدة املشروع/الربنامج .لكن ال تقدم
الحقاً أية ميزانيات إضافية العتمادها ،إال يف الظروف النادرة جداً اليت يعايَن فيها أن يتعذر متويل
األنشطة الضرورية من امليزانية املقرتحة يف بادئ األمر.

0
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األيايي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة احلادية عشرة،
الهاي 00-04 ،تشرين الثاين/نوفمرب  ،)ICC-ASP/11/20( 0200اجمللد الثاين ،اجلزء باء ،0-اليقرة .042
0
الوثائق الرمسية  ...الدورة العاشرة  ،)ICC-ASP/10/20( 0200 ...اجمللد األول ،اجلزء الثالث ،الوثيقة
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رابعاً  -توفير األموال
 -09ييرتض باحلساب اخلاص للمشروع املمتد لعدة ينوات أن ميول ينوياً على أياس متطلبات
التمويل احملددة يف بادئ األمر .ويطبق من أجل ذلك جدول األنصبة املقررة الواجب التطبيق على
امليزانية الربناجمية العادية.
 -02ويف هذا اإلطار يهيأ للدول األطراف القدر األقصى من املرونة شريطة الوفاء مبتطلبات
التمويل الدنيا بصورة ينوية .وحتدد متطلبات التمويل الدنيا هذه عند بدء املشروع وتيي هبا
الدول ،ويكون بإمكان الدول أيضاً توفري التمويل مقدماً للسنوات التالية إذا رغبت أن تيعل ذلك.
 -00وميكن أيضاً أن ميول الصندوق مببالغ من اليائ

النقدي ،إذا قررت اجلمعية ذلك.

 -00ويقرتح أن ميول الصندوق اخلاص للمشروع املمتد لعدة ينوات مبصادر متويل شىت .وكما
ذكر أعاله ،يتحدد احملكمة مسامهات مقررة بااليتناد إىل جدول األنصبة املقررة الواجب التطبيق
ريائل لإلخطار مببالغ املسامهات تتضمن( :أ) مبلغ املسامهة اإلمجايل املقرر عن اليرتة
صدر
ويت ْ
َ
بكاملها؛ (ب) مبلغ احلد األدىن للمسامهة املستحق الدفع كل ينة .ويف السنة األوىل جيوز لكل
دولة طرف أن تسدد دفعة تراوح بّي املبلغ األدىن للمسامهة املطلوبة منها عن السنة املعنية ومبلغ
حد أقصى يساوي املسامهات املطلوبة منها عن اليرتة بكاملها (أي ثالث ينوات) .ويتسهر
احملكمة على أن تعترب كل دفعة تزيد عن املبلغ األدىن املستحق عن ينة معينة مبثابة مبلغ مدفوع
مقدماً من املسامهات الدنيا عن السنوات التالية.
 -02وميكن أن تستمد األموال من املصادر التالية البيان:
(أ)

املسامهات املقررة؛

(ب) التربعات؛
(ج) فائ

اعتمادات امليزانية العادية.

 -04ولتمكّي الدول األطراف من تكوين فكرة عامة عن احتياجات احملكمة إىل التمويل يف
وثيقة واحدة ،يقرتح اجلمع يف وثيقة واحدة بّي الصندوق اخلاص للمشروع املمتد لعدة ينوات
وميزانية احملكمة الربناجمية املقرتحة .لكن ،كما ذكر أعاله ،يتعتمد اجلمعية متويل املشروع املمتد
لعدة ينوات مرة واحدة ،يف السنة اليت يستهل خالهلا املشروع.

خامساً  -االعتمادات
 -05تبقى االعتمادات متوفرة حىت إجناز املشروع.
 -06وحتدد أنشطة املشروع وااللتزامات يف جمال التنييذ .ويرتبَط بااللتزامات من أجل األغراض
اليت تـ َقر االعتمادات من أجلها .ويهراً على ايتخدام املوارد بأجنع صورة ،تتاح املرونة الالزمة
إلعادة ختصيص األموال فيما بّي أنشطة املشروع وفيما بّي اليرتات املالية اليت ينيذ املشروع على
مداها.
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 -07ومينح اإلذن بإنياق االعتمادات عن طريق إشعار بتحصيصها وفقاً للنظام املايل للمحكمة
وقواعدها املالية.

سادساً  -الفائض النقدي
 -02حيدد يف تاريخ م َقر لنهاية املشروع كل ما قد يتبقى يف إطاره من فائ نقدي مؤقت.
وحيدد مبلغ اليائ النقدي النهائي بعد هذا التاريخ باثين عشر شهراً ويعاد إىل الدول األطراف.
وإذا بقيت التزامات مالية غري مسددة فيعاد االرتباط هبا خصماً على اعتمادات السنة املالية
اجلارية.
 -09ويوزع اليائ على الدول األطراف بالتنايب مع أنصبتها احملددة وفق جدول األنصبة
املقررة الواجب التطبيق على اليرتة املالية اليت ينتهي فيها املشروع.

سابعاً  -اإلبالغ
 -22يقوم رئيس قلم احملكمة ومدير املشروع مبراقبة حتقيق أهداف وتنييذه خالل اليرتة املالية
وباإلبالغ عن أدائ اليعلي.

ثامناً  -الخالصة
 -20ترى احملكمة ،إذ تضع اخلربة املكتسبة مؤخراً نصب عينيها ،أن من شأن لليات التمويل
اجلديدة أن تسهم يف حتقيق فعالية تدبر تنييذ املشاريع غري املعتادة وأن تتيح للدول األطراف يف
الوقت نيس قدراً أقصى من املرونة فيما يتعلق مبواعيد التمويل ومصادره .وتقرتح احملكمة إنشاء
صندوق خاص للربنامج االنتقايل ،تكون ل اخلصائص املعروضة فيما تقدم والواردة تياصيلها يف
[مشروع] قرار اجلمعية املرفق على يبيل التوضيح.
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المرفق
مشروع قرار

البرنامج االنتقالي
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تذكر بالقرار  ،ICC-ASP/9/Res.1الذي طلب في من احملكمة أن متيز وحتدد كمياً ،بالتشاور
مع مدير املشروع ،التكاليف األخرى ذات الصلة باملشروع لكن غري املتصلة مباشرة باإلنشاء ،مثل
تكاليف انتقال احملكمة من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة ،واملنقوالت من قبيل األثاث وعتاد
تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،وأصص النباتات والزخارف ،وتكاليف االتصاالت والعالقات
العامة فيما خيص املشروع ،والتكاليف املتصلة باملباين املؤقتة ،قبل األول من لذار/مارس ،0200
وأن تقدم عنها تقريراً ينوياً إىل اجلمعية ،عرب جلنة املراقبة ،وأن تثابر على إعالم اللجنة بانتظام بكل
ما قد يطرأ عليها من تغيري ،وبأن تنظر يف يبل ختييف أثرها على يريورة امليزنة السنوية؛
وإذ تذكر بالقرار  ICC-ASP/10/Res.6الذي يؤخذ في علماً بأن احملكمة قدرت يف بادئ األمر
تكاليف ما خيص املنتيعّي
مببلغ مقداره  0290مليون يورو ،خي الحقاً إىل  0992مليون يورو،
َ
من التجهيزات غري الـمدجمة ( )2gvوالتكاليف األخرى ذات الصلة ،أي تكاليف العناصر غري
الثابتة وغريها من التكاليف ذات الصلة ،مثل تكاليف االنتقال وتكاليف املوظيّي اإلضافيّي
وأتعاب اخلرباء االيتشاريّي؛
وإذ تذكر بالقرار  ICC-ASP/11/Res.3الذي يطلب في من احملكمة العمل ،بالتعاون مع مدير
لشغل املباين الدائمة يف موعد
املشروع ،الختاذ مجيع التدابري التحضريية الالزمة لضمان ايتعدادها َ
أقصاه كانون األول/ديسمرب  0205بغية جتنيب الدول األطراف أية مصروفات إضافية؛
وإذ حتيط علماً بتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا العشرين وتقريرها عن أعمال دورهتا
احلادية والعشرين،
وإذ حتيط علماً بتقرير احملكمة عن الربنامج االنتقايل،

وإذ حتيط علماً بأن يرتقب أن تنتهي مرحلة إنشاء املباين الدائمة يف أيلول/يبتمرب ،0205

وإذ تالحظ أن أحكام النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة وترتيبات املراجعة الداخلية واملراجعة
اخلارجية حلساباهتا تنطبق على الربنامج،
ألف  -ميزانية البرنامج وجدوله الزمني
 -0تقر ميزانية الربنامج اإلمجالية مببلغ ال يزيد عن  xxمليون يورو توزع على فرتة ثالث ينوات
على النحو التايل xx :مليون يورو يف عام  ،0204و xxمليون يورو يف عام  ،0205و xxمليون
يورو يف عام 0206؛
 -0تأخذ علماً بأن موعد إجناز املشروع االنتقايل هو هناية عام  ،0206رهناً بتسليم املباين
الدائمة يف الوقت احملدد؛
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 -2تطلب من رئيس قلم احملكمة يف هذا الصدد أن ينشئ ،وقياً للنظام املايل والقواعد املالية،
حساباً خاصاً من أجل حيظ األموال اليت توفرها الدول األطراف للربنامج االنتقايل؛
باء  -توفير األموال
 -4تقرر أن تدفع الدول األطراف مسامهات ينوية مقررة دحسوبة على أياس اجلدول الزمين
وقت
املبّي أعاله وفق جدول أنصبة االشرتاكات الواجب التطبيق على امليزانية العادية للمحكمة َ
حتديد املسامهات املعنية؛
 -5تدعو الدول األطراف إىل النظر يف أن تسدد مقدماً دفعة من نصيبها من مقدر التكاليف
أوجها يف عام
اإلمجالية للربنامج االنتقايل بغية ختييف وطأة بلوغ التكاليف املستحقة عليها َ
0205؛
جيم  -االعتمادات والفائض النقدي
 -6تقرر أن تظل االعتمادات متاحة لالرتباط بالتزامات حىت هناية عام 0206؛
 -7تقرر إبقاء االعتمادات متاحة ملدة االثين عشر شهراً التالية لنهاية عام  0206مبقدار ما
تلزم لتصيية كل ما قد يكون هناك من التزامات قانونية غري مسددة عن اليرتات املالية السابقة.
لتزم بصرف عند إقيال السنة املالية  ،0206بعد أن
وميثـل رصيد االعتمادات الذي يظل غري م َ
ختصم من مبالغ أية مسامهات من الدول األطراف من أجل الربنامج االنتقايل قد تظل غري
مسددة ،جزءاً من اليائ النقدي للربنامج االنتقايل؛

 -2تقرر أن حيدد اليائ النقدي املؤقت ليرتة الربنامج االنتقايل البالغة ثالث ينوات حبساب
اليرق بّي األصول (املسامهات املقررة واإليرادات املتنوعة احملصلة فعالً) واخلصوم (مجيع املدفوعات
خصماً على االعتمادات ،واملخصصات للوفاء بااللتزامات غري املصياة) خالل فرتة الربنامج
االنتقايل البالغة ثالث ينوات؛

 -9تقرر أن حيدد اليائ النقدي النهائي للربنامج االنتقايل بأن يسجل حلساب اليائ
النقدي املؤقت كل ما قد يتم حتصيل خالل عام  0207من متأخرات املسامهات املقررة على
الدول األطراف عن اليرتات السابقة وكل ما قد يتحقق من وفورات من املخصصات لاللتزامات
غري املصياة كما ذكر أعاله .ويعاد االرتباط بالتزامات عن كل ما قد يبقى من التزامات غري
مسددة خصماً على اعتمادات ميزانية عام  0202الربناجمية العادية؛

 -02تقرر أن يوزع اليائ النقدي للربنامج االنتقايل عند إقيال هذا الربنامج حصصاً على
الدول األطراف بالتنايب مع أنصبتها احملسوبة وفق يلم املسامهات الواجب التطبيق على اليرتة
املالية اليت يقيل فيها الربنامج .واعتباراً من األول من كانون الثاين/يناير التايل لسنة إجناز مراجعة
احلسابات عن اليرتة املالية اليت يقيل فيها الربنامج ،حيول حلساب كل دولة طرف مبلغ حصتها من
اليائ املوزع على هذا النحو وفقاً للبند  7-4من النظام املايل؛
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دال  -اإلبالغ في المجال المالي
 -00تطلب من رئيس قلم احملكمة أن يقدم إليها ينوياً تقديراً ميصالً لتكاليف الربنامج
بااليتناد إىل أحدث املعلومات ،يتضمن بياناً عاماً بكل ما قد حيصل من الدول األطراف من
تربعات ،لكي تنظر في خالل دورهتا العادية؛
 -00تطلب من رئيس قلم احملكمة أن يقدم إليها ينوياً ،عرب جلنة امليزانية واملالية ،تقريراً عن حتقق
التقديرات املتعلقة بالسنوات السابقة ومقدار املصروفات.
____________
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