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جمعية الدول األطراف

عشرةسابعة الدورة ال
٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٢–٥،الهاي

الميزانية البرنامجية المقترحةبلمعني تقرير الفريق العامال
للمحكمة الجنائية الدولية٢٠١٩لعام 

٢٠١٩المراجعـــــة الخارجيـــــة للحســـــابات، الميزانيـــــة البرنامجيـــــة لعـــــام 
ذات الصلةوالوثائق

مقدمة-ألف

املقدمة من مسجل ٢٠١٩املقرتحة لعام ً                                                   كان معروضا  على مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") امليزانية الربناجمية-١
واحلادية )٢(، وتقريرا الدورتني الثالثني)١(٢٠١٨متوز/يوليه ٢٥احملكمة اجلنائية الدولية (احملكمة)، يف صيغتها األولية، يف 

كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١للجنة امليزانية واملالية (اللجنة) والبيانات املالية عن الفرتة )٣(والثالثني
كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١والبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن الفرتة )٤(٢٠١٧
ا احلادية والثالثني الذي بينت فيه ً           . كما كان معروضا  على اجلمعية)٥(٢٠١٧ املرفق الرابع بتقرير اللجنة عن أعمال دور

احملكمة اآلثار املرتتبة يف امليزانية على توصيات اللجنة يف إطار ميزانيات الربامج الرئيسية.
ويس، ورئيس واستمعت اجلمعية، يف جلستها العامة الثامنة، إىل بيانات ألقاها مسجل احملكمة السيد بيرت ل-٢

اللجنة، السيد هيتوشي كوزاكي، وممثل املراجع اخلارجي للحسابات (حمكمة مراجعة احلسابات، فرنسا) السيد غي بيويل. 
وساعدت اللجنة كذلك، السيدة إيلينا سوبكوفا، عضو اللجنة.

لد الثاين، اجلزء ألف.،(ICC-ASP/17/20)٢٠١٨الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ... )١( ا
.١-املرجع نفسه، اجلزء باء)٢(
.٢-املرجع نفسه، اجلزء باء)٣(
.١-املرجع نفسه، اجلزء جيم)٤(
.٢-نفسه، اجلزء جيماملرجع)٥(
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عقدت مشاورات غري كما . ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١١و١٠واجتمع الفريق العامل املعين بامليزانية يومي -٣
ِ                                                                             رمسية أثناء دورة اجلمعية. وأ عر ب عن آراء متباينة بشأن املشاركة يف املشاورات غري الرمسية. والحظت بعض الدول أنه من   ُ
املهم أن يشارك ممثلو احملكمة يف املفاوضات املتعلقة مبيزانية احملكمة. ومن ناحية أخرى، أشارت بعض الدول إىل أن 

ينبغي أن تكون عملية حتركها الدولة. وحضرت احملكمة معظم املشاورات غري الرمسية قبل انعقاد دورة مفاوضات امليزانية
اجلمعية.

كانون األول/ديسمرب مت النظر يف مشروع القرار ووضعه يف صيغته النهائية.١١وأثناء االجتماع املعقود يف -٤

المراجعة الخارجية للحسابات-باء

ً                                                                                 علما  مع التقدير بتقارير املراجع اخلارجي للحسابات وبتعليقات اللجنة ذات الصلة، الواردة يف أحاطت اجلمعية -٥
ا احلادية والثالثني. التقرير املتعلق بأعمال دور

مبلغ االعتمادات- جيم

١٠٠٥٨٥يورو مبا يف ذلك ٥٠٠٨٧٦١٥٠للمحكمة مقدار ٢٠١٩املقرتحة لعام بلغت امليزانية الربناجمية-٦
(القرض املقدم من الدولة املضيفة).٢–يورو تتعلق بالربنامج الرئيسي السابع٣
ا احلادية والثالثني وخلصت إىل أن ٢٠١٩نظرت اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٧ للمحكمة أثناء دور
االت اليت ميكن فيها حتقيق وفورات. وتبعا  لذلك، أوصت اللجنة بأن خيفض املبلغ املخصص للميزانية إىل هن ً                                                    الك بعض ا

(القرض املقدم ٢-يورو املتعلقة بالربنامج الرئيسي السابع١٠٠٥٨٥٣يورو مبا يف ذلك ٨٠٠٢٨٥١٤٨ما جمموعه 
من الدولة املضيفة).

ود اليت تبذهلا احملكمة إلجياد مدخرات وكفاءات، ال سيما يف الربنامج الرئيسي الثالث. وأثنت اجلمعية على اجله-٨
وأعربت بعض الدول عن شواغل عميقة بشأن مستوى الزيادة يف الربنامج الرئيسي الثاين والربنامج الرئيسي السادس. 

ثاين، يف حني كان هناك فهم واسع فيما وشددت أخرى على أنه ال ينبغي حتقيق وفورات إضافية يف الربنامج الرئيسي ال
يتعلق بالربنامج الرئيسي السادس.

على حنو الربنامج الرئيسي  السادس وأقرت اجلمعية التوصية اليت يتضمنها تقرير اللجنة، مع تسوية إضافية  مع -٩
.ICC-ASP/17/Res.4ما هو وارد يف القرار 

إىل املناقشات اليت أجراها مكتب اجلمعية بشأن عملية انتخاب املدعي العام، الحظت اجلمعية أن أي وباإلضافة-١٠
ذه العملية يف عام  سوف يستوعبها الربنامج الرئيسي الرابع ضمن ميزانيتها املعتمدة.٢٠١٩تكاليف ترتبط 

يورو.١٠٠١٣٥١٤٨لذلك وافقت اجلمعية على اعتمادات امليزانية مبقدار  -١١
، بدون حساب الربنامج ٢٠١٩والحظت اجلمعية أن املستوى الكلي لألنصبة املقررة بالنسبة للميزانية الربناجمية لعام - ١٢

ألف يورو.٥٥٠١٤٤(القرض املقدم من الدولة املضيفة) يبلغ مقدارها ٢- الرئيسي السابع

صندوق رأس المال المتداول والصندوق االحتياطي- دال

اجلمعية احملافظة على املستوى احلكمي لصندوق الطوارئ عند سبعة ماليني يورو.قررت-١٣
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اية السنة إذا ما تعذر استيعاب -١٤ وأذنت اجلمعية للمحكمة مبناقلة األموال من برنامج رئيسي إىل غريه يف 
رئيسي غريه وذلك لضمان استنفاد  تكاليف األنشطة غري املتوقعة ضمن برنامج رئيسي بعينه فيما يتوفر فائض يف برنامج 

قبل اللجوء إىل صندوق الطوارئ.٢٠١٨كافة االعتمادات املخصصة لعام 
مببلغ ٢٠١٩ً                                                                       أحاطت اجلمعية علما  بتوصيات جلنة امليزانية واملالية وقررت أن ينشأ صندوق رأس املال العامل لعام -١٥

أن تستخدم األموال الفائضة واألموال املتلقاة من مليون يورو. كما قررت اجلمعية أنه ال جيوز للمحكمة١١،٦
ُ                                   االشرتاكات غري املسددة إال لبلوغ املستوى امل نشأ بالنسبة لصندوق رأس املال العامل.

ورحبت اجلمعية بعزم جلنة امليزانية واملالية على استعراض مستوى االحتياطات االحرتازية وشجعت اللجنة على اتباع -١٦
بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة، يف مجلة أمور، تقييم مستوى صندوق رأس املال املتداول، ج شامل. وأعرب

أسابيع من التشغيل؛ وتقييم املستوى الفعلي واالفرتاضي لصندوق ٦إىل ٤مبا يف ذلك احتمال زيادة االحتياطيات من 
الغ الالزمة لصندوق رأس املال العامل لتجديد صندوق الطوارئ؛ وتقييم جدوى استخدام أي فوائض نقدية أعلى من املب

الطوارئ؛ وتقدمي توصيات هلذا الغرض.

٢٠١٩تمويل اعتمادات عام - هاء

ألف يورو.٥٥٠١٤٤هو ٢٠١٩قررت اجلمعية أن يكون مقدار األنصبة املقررة لالشرتاكات عام -١٧

____________


