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جمعية الدول األطراف

عشرة الرابعةالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب٢٦إىل ١٨الهاي، من 

تقریر المحكمة بشأن المیزانیة 
(*)تانالمقترحوالمیزانیة التكمیلیة

ملخص تنفيذي

النظام املايل ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل إلعتباريتناول هذا التقرير طلب جلنة امليزانية واملالية 
بعد تقدمي امليزانية الربناجمية حيث تنشأ عنها احتياجات جديدةمامن أجل استيعاب حالةوالقواعد املالية

.ااملتعلقةاملالية السنةاملقرتحة ولكن قبل بداية

)١(محتوى الطلب: 

ظروف غري متوقعة يف وقت اعتماد بللتعامل نظامنيعلى النظام املايل والقواعد املاليةتويحي
مقرتحات امليزانية ٣,٦النظام رقمتناول ياحتياجات متويل إضافية. إىلامليزانية واليت تؤدي 

٦,٧و ٦,٦النظامنيتطلب موافقة مجعية الدول األطراف، يف حني أن والذي يتكميلية ال
مماالطوارئ صندوق باستخدام أموال يلزم متويلهاقرتحات امليزانية التكميلية اليت يتعامالن مب

تغطية احلاالت الناشئة إىل النظامنيهدف كاليإخطارا مفصال إىل اللجنة. و تقدميستدعيي
، وجيري تنفيذها.لتلك الفرتةبالفعل املوافقة على امليزانيةتمتحيث يكون قدخالل الفرتة املالية 

ا ترتأي بأنه ينبغي أيضاً  يف حني أن احملكمة تعترب أن هذه األنظمة تليب الغرض املقصود منها، فإ
بوضع إجراءات للتعامل مع التغريات يف الظروف اليت حتدث النظام املايل والقواعد املاليةأن يقوم 

ذا خالل عدة أشهر من تقدمي امليزانية لتعتربها اللجنة حىت وقت إقرار امليزانية من قبل اجلمعية. و
الصدد، تقرتح احملكمة إدخال نظام جديد الذي من شأنه أن يتيح إمكانية تقدمي مقرتحات مليزانية 
تكميلية للفرتة املالية املقبلة بعد تقدمي امليزانية املقرتحة وقبل االجتماع الذي تعترب فيه اللجنة 

CBF/24/16صدر سابقا حتت الرقم)*(
كانون األول/ديسمرب ١٧إىل ٨الدورة الثالثة عشرة، نيويورك، الوثائق الرمسية للجمعية ألطراف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، )١(

٢٠١٤)ICC-ASP/13/20 ،(.لد. الثاين، اجلزء ب .٢٧، الفقرة ٢ا
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للتأكد من أن اللجنة ٣,٥ية املقرتحة. وبالتايل، تقرتح احملكمة تعديل النظام رقم امليزانية الربناجم
ا بشأن امليزانية املقرتحة وامليزانية التكميلية إىل اجلمعية العامة الختاذ  ا وتوصيا ستقدم مالحظا

ا. وأخريا، تقرتح احملكمة أيضا تعديل النظام رقم  الذي (ب) لتمديد الوقت ٦,٦القرار بشأ
ميكن أن تقدم فيه إخطارات صندوق الطوارئ للسنة املتعلقة بامليزانية املقرتحة إىل تاريخ انتهاء 

كون هلا آثار مالية ذات ياجتماع اللجنة. وبعبارة أخرى، تقرتح احملكمة أنه من أجل أي تطورات 
وقبل اعتبار امليزانية الصلة واليت حتدث بعد تقدمي امليزانية الربناجمية املقرتحة من قبل احملكمة 

املقرتحة من قبل اللجنة ستقوم احملكمة بتقدمي مقرتح امليزانية التكميلية. وبشكل مماثل، وألي 
تطورات مماثلة اليت حتدث بعد اعتبار اللجنة امليزانية املقرتحة، ستكون احملكمة قادرة على االستناد 

املالية املتعلقة بامليزانية املقرتحة.على إخطارات الستخدام صندوق الطوارئ احملتمل للفرتة 

مقدمة  - أوالً 

احملكمة اجلنائية الدولية تعتربالثالثة والعشرين، أوصت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") أنايف دور-١
املالية ("النظام املايل والقواعد ("احملكمة") ما إذا كانت هناك حاجة إىل تعديل النظام املايل والقواعد

احتياجات جديدة بعد تقدمي امليزانية الربناجمية املقرتحة، عنها نشأ ياملالية") وذلك الستيعاب احلالة اليت 
ا الرابعة والعشرين.ااملتعلقةةاملاليالسنةولكن قبل بداية  ، وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دور

برناجمية وميزانية تكميلي مفصل طلب كال ينبغي تقدميمثل هذه احلالة يفأنه طلبت اللجنة لقد -٢
)."مجعية الدول األطراف ("اجلمعيةإىل للجنة و إىل امقرتحة موحدة 

المیزانیة التكمیلیة بموجب اإلطار التنظیمي الحالي- ثانیاً 

يوما ٤٥تقدمي امليزانية الربناجمية املقرتحة إىل اللجنة قبل من رئيس القلم تطلب ت٣,٤النظام رقم-٣
التدقيق يف امليزانية املقرتحة من يتم أوًال ،بعد ذلكاللجنة امليزانية. تعترب فيهعلى األقل من االجتماع الذي 

ديسمرب.ول/بداية كانون األيفنوفمرب أوتشرين الثاين/ايةاجلمعية العامة يف تعتمدهاقبل اللجنة ومن مث 
) للتعامل )٣(وصندوق الطوارئ)٢(توي النظام املايل والقواعد املالية على آليتني (امليزانية التكميليةحي-٤
متطلبات متويل إضافية خالل السنة املالية إىلظروف غري متوقعة يف وقت اعتماد امليزانية واليت تؤدي ب
بامليزانية.ةتعلقامل
مقرتحات امليزانية التكميلية فيما يتعلق بالفرتة املالية احلالية اليت تتطلب لتتناو ٣,٦النظام رقم-٥

مقرتحات امليزانية التكميلية اليت سيتم متويلها تتناوال ٦,٧و ٦,٦الالئحتنيموافقة اجلمعية، يف حني أن 
دف كال تغطية احلاالت إىل الالئحتنيمن صندوق الطوارئ واليت تتطلب إشعارا مفصال إىل اللجنة. و

تنفيذها.من أجلها ويتم الناشئة خالل الفرتة املالية اليت مت بالفعل املوافقة على امليزانية

.٣,٦النظام رقم)٢(
.٦,٧و ٦,٦النظامني)٣(
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يوما ٤٥، ميكن أن تنشأ ظروف غري متوقعة أيضا يف الفرتة بني تقدمي امليزانية املقرتحة (قبل ولكن-٦
النظام املايل والقواعد وحيث ال يقوماجلمعيةمن اجتماع اللجنة) والوقت عندما يتم إقرار امليزانية من قبل

.حتديداً هذا االحتمالمبعاجلةاملالية
ميزانيات السابق، قدمت احملكمة يف األكثراحملدثةيف حماولة لتقدمي ميزانية على أساس االفرتاضاتو -٧

لنظام املايل والقواعد املاليةامل يقم ،للميزانية املقرتحة قبل اعتماد امليزانية. على الرغم من ذلكتكميلية 
مبعاجلة هذا االحتمال ومتت معاجلة هذه امليزانيات التكميلية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من امليزانية املقرتحة 

ومت اعتمادها من قبل اجلمعية سوية مع امليزانية املقرتحة بعد اعتبار اللجنة هلا.
والتمويل الالزم ألداء األكثراحملدثةامليزانية املعتمدة االفرتاضاتاحملكمة أنه ينبغي أن تعكس ترتأي -٨

إجراءات رمسية لتقدمي مقرتحات امليزانية التكميلية للفرتة إنشاء. التجربة السابقة تدعم احلاجة إىل واليتها
وأنهيزانية التكميلية مقرتحات امللتعتربكايفالوقت الأن اللجنة حتتاج إىل تراعي الواقعاملالية التالية واليت 

دول األطراف النظر يف مقرتحات امليزانية التكميلية بعد اجتماع اللجنة للمن الصعب جدا للجنة و سيكون
اخلريف.يف 

لنظام المالي والقواعد الماليةالتعديالت المقترحة ل-ثالثاً 

جديد بشأن تنظيميإصدارمن شقني: (أ) يتكون أعاله، تقرتح احملكمة حل الواردةلألسباب -٩
؛ اً الحقالنظامتعديل يثريميزانية املقرتحة للسنة التالية قبل اجتماع اللجنة، مما للتقدمي امليزانيات التكميلية 

(ب) لتغطية احتياجات التمويل اجلديدة بعد اجتماع اللجنة. ٦,٦صندوق الطوارئ وتعديل نظام(ب) 
وعلى النحو التايل:وهي يف املرفق والقواعد املاليةالنظام املايلالتعديالت املقرتحة على ترد

ذات الصلة:والتعديالت٣,٥(أ)   نظام جديد رقم 

تقدمي مقرتحات امليزانية التكميلية من قبل رئيس القلم فيما يتعلق بالفرتة املالية التالية، إذا جيوز٣,٥
مما جيعل ذلك ضرورياً. يف هذه احلالة، يوما قبل اجتماع اللجنة ٦٠نشأت الظروف غري املتوقعة خالل 

جيب أن تقدم ميزانية تكميلية مفصلة قبل سبعة أيام على األقل من اجللسة اليت تعترب اللجنة فيها امليزانية 
الربناجمية املقرتحة.

، ٣,٥رقماجلديدللنظاماملتاح للمحكمة إلعداد وتقدمي امليزانية التكميلية وفقا احملدودإىل الوقتونظرا 
ا ولكنامليزانية املقرتحة. معدمج املوازنة التكميلية سيكون من املستحيل عمليا  ، ستقدم اللجنة مالحظا
ا إىل اجلمعية لكال مع صيغة موحدة للجداول امليزانية. سويةامليزانية التكميلية، امليزانية املقرتحة و وتوصيا

لتشمل ميزانيات هاليتعدليتم ) ٣,٦نظام رقم(من اآلن فصاعدا ٣,٥رقماحلايلالنظامقرتح أن ، يُ لكلذ
تكميلية، على النحو التايل:

ا ٣,٦ ستقوم جلنة امليزانية واملالية باعتبار امليزانية الربناجمية املقرتحة وامليزانيات التكميلية وستقدم مالحظا
ا إىل مجعية الدول األطراف. ستقوم اجلمعية  باعتبار امليزانية الربناجمية املقرتحة وامليزانيات التكميلية وتوصيا

ا. واختاذ القرار بشأ
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: ٦,٦(ب)   التعديالت للنظام رقم 

:ة اآليتتلبيمناحملكمة تتمكن أن للتيقن منصندوق للطوارئ سيتم إنشاء٦,٦

فتح حتقيق. لةالعامةيبعد صدور قرار من املدعغري املتوقعةالة املتعلقة باحلالتكاليف (أ)   
أو

ا مل يكن ممكناً احلالية اليت احلاالتالنفقات اليت ال مفر منها للتطورات يف (ب)   التنبؤ 
امليزانية الربناجمية املقرتحة من قبل جلنة يف وقت اعتبارتقديرها بدقة مل يكن ممكناً أو 

امليزانية واملالية؛ أو

متوقع جلمعية الدول األطراف.اجتماع غريباملتعلقةالتكاليف (ج)  

رة و/أو الفوائض النقدية دا (أي من االشرتاكات املقسيتم التمويلالصندوق والوسيلة اليت أموالمستوى
مجعية الدول األطراف.هاتحددسيف امليزانية) 

االستنتاج-رابعاً 

امليزانية الربناجمية من تقدميبداية الفرتة الكاملة ستكونتعتقد احملكمة أنه مع التعديالت املطلوبة -١٠
متوقعة اليت من ظروف غري إذا دعت احلاجة إىل االستجابة إىل ها، ستكون مغطاةاملقرتحة إىل اعتماد

ا أن تؤثر على عمليات احملكمة يف العام التايل. شأ
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مرفق

يوما ٤٥قبل رتة املالية التالية إىل جلنة امليزانية واملاليةامليزانية الربناجمية املقرتحة للفرئيس القلم يقدم -٣,٤
يف الوقت نفسه، و امليزانية الربناجمية املقرتحة. باعتباراللجنة ستقوم فيهااجللسة اليت من انعقادعلى األقل

تقدمي امليزانية الربناجمية املقرتحة إىل الدول األطراف.بأيضا رئيس القلم يقوم 

تقدمي مقرتحات امليزانية التكميلية من قبل رئيس القلم فيما يتعلق بالفرتة املالية التالية، إذا جيوز-٣,٥
يف هذه احلالة، . يوما قبل اجتماع اللجنة مما جيعل ذلك ضرورياً ٦٠نشأت الظروف غري املتوقعة خالل 

يت تعترب اللجنة فيها امليزانية جيب أن تقدم ميزانية تكميلية مفصلة قبل سبعة أيام على األقل من اجللسة ال
الربناجمية املقرتحة.

ا باعتبارجلنة امليزانية واملالية تقوم-٣,٦ امليزانية الربناجمية املقرتحة وامليزانيات التكميلية وتقدم مالحظا
ا إىل مجعية الدول األطراف.  زانيات التكميلية امليزانية الربناجمية املقرتحة وامليباعتباراجلمعيةوتقوموتوصيا

ا.الواختاذ  قرار بشأ

تقدمي مقرتحات امليزانية التكميلية فيما يتعلق بالفرتة املالية احلالية إذا كانت جيوز لرئيس القلم-٣,٧
جيب أن يكون . يف هذه احلالة، اً ضروريذلك عل مما جيهناك ظروف مل تكن متوقعة وقت اعتماد امليزانية 

على امليزانية النظاما أحكام هذوتنطبقمع امليزانية املعتمدة يتسقبشكليكون ةالتكميليامليزانية مقرتح 
التكميلية املقرتحة. جيب أن تستند القرارات الصادرة عن مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية التكميلية 

على توصيات جلنة امليزانية واملالية.رئيس القلماليت يقرتحها 

االلتزامات هذه، شريطة أن تكون املستقبليةالية امللفرتات لالتزامات عملئيس القلملر جيوز -٣,٨
توقع أن تتم أو تستمر بعد انتهاء متت املوافقة عليها من قبل مجعية الدول األطراف ويُ سبق أن ألنشطة 

الفرتة املالية احلالية.

:ة اآليتتلبيمناحملكمة تتمكنأنللتيقن منصندوق للطوارئ جيب أن يكون قد مت انشأ-٦,٦

؛ أو فتح حتقيقلةالعامةالة طارئة بعد صدور قرار من املدعياملتعلقة حبالتكاليف `(أ)

ا أو ال ميكن تقديرها احلاالتتطورات يف النفقات اليت ال مفر منها ل(ب)  احلالية اليت ال ميكن التنبؤ 
قرتحة من قبل جلنة امليزانية واملالية؛ أوامليزانية الربناجمية املاعتباريف وقتبدقة 

اجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف.املتعلقة بالتكاليف (ج) 

من ،ا (أيهليمتو يتملصندوق والوسيلة اليتاملايل لستوىبتحديد املمجعية الدول األطرافتقوم
أو الفوائض النقدية يف امليزانية).و/املسامهات املقدرة

منه/منها ، بقرار حيق لرئيس القلم، متوقعة أو ال ميكن تالفيهانفقات غري نشأت حاجة لتلبية إذا -٦,٧
الدخول يف التزامات ال تتجاوز ، أو بناء على طلب من املدعي العام أو الرئيس أو مجعية الدول األطراف

إخطارا رئيس القلملطوارئ. قبل الدخول يف مثل هذه االلتزامات، يقدم اإلمجايل لصندوق ااملستوى 
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رئيسها. بعد أسبوعني بعد إخطار رئيس عن طريقجلنة امليزانية واملالية مفصًال بشأن ميزانية تكميلية إىل 
ها اللجنة واألخذ بعني االعتبار أي تعليقات مالية حول متطلبات التمويل اليت قدمتجلنة امليزانية واملالية، 

عن طريق رئيسها، جيوز لرئيس القلم الدخول يف التزامات مقابلة. جيب أن يكون مجيع التمويل الذي مت 
ذه الطريقة متعلقاً بالفرتة/الفرتات املالية فقط اليت وافقت عليها بالفعل ميزانية برناجمية. احلصول عليه 

____________


