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جمعية الدول األطراف

عشرةسادسة الدورة ال
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤-٤،نيويورك

الجنائية تقرير الفريق العامل المعني بالميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة
٢٠١٨الدولية لعام 

، والوثائق ٢٠١٨المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 
ات الصلةذ

مقدمة-ألف
لميزانية الربناجمية املقرتحة لعام النسخة املسبقة ل(اجلمعية) كان معروضا على مجعية الدول األطراف-١

تقريري ، و )١(٢٠١٧آب/أغسطس ٩لدولية (احملكمة) يف املقدمة من مسجل احملكمة اجلنائية ا٢٠١٨
انات بي، وال)٣(والعشرينتاسعة، وال)٢(والعشرينثامنةالهايعن أعمال دورتجلنة امليزانية واملالية (اللجنة) 

انات املالية بيوال، )٤(٢٠١٦انون األول/ديسمربك٣١كانون الثاين/يناير إىل ١للفرتة من للمحكمة 
. )٥(٢٠١٦انون األول/ديسمربك٣١كانون الثاين/يناير إىل ١للضحايا للفرتة من ق االستئماينو للصند

ا الالتقرير ثالث لوكان معروضا على اجلمعية أيضا املرفق ال الذي نوالعشريتاسعة لجنة عن أعمال دور
امليزانية. ميزانيات الربامج الرئيسية على بشأن اللجنة املقدمة منتوصياتيبني آثار  ال

، استمعت اجلمعية إىل بيانات مقدمة من مسجل احملكمة، السيد بعةسالاجللسة العامة اويف -٢
ديوان (اخلارجي للحسابات جع، وممثل املراهيتوشي كوزاكينة، السيدجهريمان فون هيبل، ورئيس الل

للجنة السيدة مونيكا سانشيز وحضرت اجلمعية أيضا نائبة رئيس اليونيل فاريل.السيد ،)فرنساباحملاسبة
إيزكيريدو. 

ونظر . ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٣و١٢املعين بامليزانية الربناجمية يف واجتمع الفريق العامل-٣
. نهائيةه التار ووضع صيغر يف مشروع القنياالجتماعين يف هذ

لد الثاين، اجلزء ألف.(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة .... سادسة الوثائق الرمسية ... الدورة ال) ١( ، ا
.١-اجلزء باءاملرجع نفسه،)٢(
.٢-باءاملرجع نفسه، اجلزء )٣(
.١- جيمفسه، اجلزء املرجع ن)٤(
.٢- جيماملرجع نفسه، اجلزء )٥(
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المراجعة الخارجية للحسابات-باء
ذات تعليقات اللجنة بع اخلارجي للحسابات و جرير املرااقعلما مع التقدير بتمعية أحاطت اجل-٤

ا الدو عن أعمال الصلة الواردة يف التقرير .والعشرينتاسعة ر

االعتماداتمبالغ -جيم
، مبا يورو٧٠٠٤٧٥١٥١ما جمموعه ٢٠١٨انية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام ز بلغت املي-٥

(القرض من الدولة املضيفة).٢-ئيسي السابعيورو للربنامج الر ٢٠٠٥٨٥٣يف ذلك 
ا ال٢٠١٨انية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام ز املينظرت اللجنة يف و -٦ والعشرين تاسعة يف دور

أن هناك عدة اخلربة املكتسبة،وكذلك بناء على ستقبلية لإلنفاق، ناء على التوقعات احلالية واملب،وخلصت
يبلغ يف املوارد املطلوبة ختفيضات اقرتحت اللجنة ، لذلكنتيجة ت فيها. و حتقيق وفوراجماالت ميكن 

(القرض ٢-يورو للربنامج الرئيسي السابع٢٠٠٥٨٥٣، مبا يف ذلك يورو٤٠٠٠١٢١٤٨ها جمموع
من الدولة املضيفة).

يسي األول على الربنامج الرئتعديل إضايف ، مع يف تقرير اللجنةوأيدت اجلمعية التوصيات الواردة-٧
.ICC-ASP/16/Res.1يف القرار بني على النحو امل(اهليئة القضائية)،

يورو.٥٠٠٤٣١١٤٧بالغ قدرهاال٢٠١٨امليزانية لعام على اعتمادات اجلمعيةووافقت-٨
بدون ،٢٠١٨ة لعام يالربناجميزانية املقررة للملالشرتاكات املستوى اإلمجايل أن اجلمعية الحظت و -٩

.يورو٣٠٠٨٤٦١٤٣، يبلغ (القرض من الدولة املضيفة)٢-الربنامج الرئيسي السابع
مشاورات نتاج هي ICC-ASP/16/Res.1بينة يف القرار وأشارت الدول األطراف إىل أن النتيجة امل-١٠

ينبغي أن تكون أكثر مكثفة بشأن امليزانية الربناجمية املقرتحة. وأشري إىل أن املشاورات املتعلقة بامليزانية
.مشوال وشفافية

صندوق الطوارئ-دال
.ماليني يورو٧مستوى عندقررت اجلمعية اإلبقاء على صندوق الطوارئ -١١
اية العام إذا تعذر استيو -١٢ عاب أذنت اجلمعية للمحكمة مبناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف 

يسي واحد بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، من يف برنامج رئتكاليف أنشطة مل تكن متوقعة
صندوق الطوارئ.لجوء إىل قبل ال٢٠١٧أجل التأكد من استنفاد مجيع املبالغ املعتمدة لعام 

احملكمة أن تبذل قصارى جهدها الستيعاب أي موارد إضافية مطلوبة فيما وطلبت اجلمعية إىل -١٣
بعد الدورة التاسعة والعشرين للجنة امليزانية واملالية وقبل تاريخ يتعلق بالتطورات القضائية اليت حدثت 

نه جيوز قررت اجلمعية أو ،٢٠١٨يف إطار ميزانيتها املعتمدة لعام٢٠١٨املوافقة على ميزانية عام 
صندوق الطوارئ إىل بشكل استثنائي لجأ ، أن تفقطللمحكمة، بعد استنفاد مجيع اجلهود املمكنة

فية.املوارد اإلضاهذه للحصول على 
صندوق الطوارئ، استنادا إىل توقعات احملكمة بشأن اخنفض مستوى إذا أنهوقررت اجلمعية أيضا -١٤

الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول حبلول مليون يورو ٥,٨ن مأقل إىل ٢٠١٨تنفيذ ميزانيته لعام 
يزانية الربناجمية املعنية باملتيسريالل آلية المن خاحلاجة إىل جتديد موارده ستقوم اجلمعية بتقييم األطراف، 

.من النظام املايل والقواعد املالية٦-٦، مع مراعاة تقرير جلنة امليزانية واملالية، واملادة ٢٠١٩لعام 
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صندوق رأس المال العامل -هاء
ل العامل لعام قررت انشاء صندوق رأس املاأحاطت اجلمعية علما بتوصيات جلنة امليزانية واملالية و -١٥

األموال ال جيوز للمحكمة أن تستخدم ه اجلمعية أيضا أنوقررت .مليون يورو١١,٦مببلغ ٢٠١٨
لبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال واألموال املتلقاة من تسديد االشرتاكات املقررة إال الفائضة 

.لالعام

٢٠١٨مويل االعتمادات لعام ت-واو
٣٠٠٨٤٦١٤٣جمموع االشرتاكات املقررةبلغأن ي٢٠١٨يتعلق بعام فيمااجلمعيةقررت -١٦
.يورو

______________


