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 جمعية الدول األطراف
 

 عشرةثامنة الدورة ال 
 2019كانون األول/ديسمرب  7 – 2 ،الهاي

  2020ام لع الميزانية البرنامجية المقترحةبلمعني ل اتقرير الفريق العام
 كمة الجنائية الدوليةمحلل

 الجزء الثاني
 ،2020لعام المقترحة الميزانية البرنامجية ، و للحسابات المراجعة الخارجية

 ات الصلةذ والوثائق

 مقدمة -ألف
نية الربناجمية املقرتحة لميزاالنسخة املسبقة لكان معروضًا على مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"(  -1

، (1)2019متوز/يوليه  16 يف حملكمة اجلنائية الدولية )احملكمة(ل امسجقدمها  اليت 2020لعام 
 ثالثةوال (3)الثالثنيالثانية و  الدورتني ن عن أعمالتقريراالو ، (2)واإلضافتان املتعلقتان بامليزانية املقرتحة

ة عاشرة للجنلتاسعة والن عن أعمال الدورتني اتقريراالو ، للجنة امليزانية واملالية )اللجنة( (4)والثالثني
كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1من عن الفرتة للمحكمة البيانات املالية ، و (5)املراجعة
كانون   31كانون الثاين/يناير إىل   1والبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن الفرتة ، (6)2018

امليزانية واملالية عن تقرير جلنة ثالث لالية املرفق على اجلمع . كما كان معروضاً (7)2018األول/ديسمرب 
فيما يتعلق نت فيه احملكمة اآلثار املرتتبة على توصيات اللجنة والثالثني الذي بي  ثالثة أعمال دورهتا ال

 الربامج الرئيسية. مبيزانيات
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يد بيرت لسا ،احملكمةمسجل  ألقاها إىل بيانات استمعت اجلمعيةيف اجللسة العامة اخلامسة، و  -2
السيد مسري أبو لغد، راجعة، امل رئيس جلنةو السيد هيتوشي كوزاكي،  امليزانية واملالية، رئيس جلنةو لويس، 

السيد أورميت  أيضا قدمو . هالسيد غي بيولي ،فرنسا(ديوان احملاسبة بوممثل املراجع اخلارجي للحسابات )
 .يةمعلجة لساعد، اململيزانية واملاليةا ، نائب رئيس جلنةيل
نظر و . 2019كانون األول/ديسمرب  6و 5يومي يف اجتمع الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية و  -3

 مشروع القرار ووضعه يف صيغته النهائية.هذين االجتماعني يف يف 

 للحسابات المراجعة الخارجية -باء
كما أحاطت علما ابات  اخلارجي للحس املراجع يأحاطت اجلمعية علمًا مع التقدير بتقرير  -4

 والثالثني. ثالثةدورهتا الاللجنة يف أعمال عن تقرير الذات الصلة، الواردة يف امليزانية واملالية بتعليقات جلنة 

 مبلغ االعتمادات -جيم
يورو مبا  ألف 151 235.2ا جمموعه م 2020لعام للمحكمة بلغت امليزانية الربناجمية املقرتحة  -5

اإلضافة األوىل ، و )القرض من الدولة املضيفة( 2-ربنامج الرئيسي السابعللورو ي 3 585 100ك يف ذل
البالغ ثانية الضافة إلا، و احلسنألف يورو ملتطلبات املساعدة القانونية يف قضية  230.7البالغ قدرها 

العام  انتخاب املدعياملعنية بلجنة النامج الرئيسي الرابع لتغطية تكاليف للرب ألف يورو  479.7قدرها 
 .نياخلرباء املستقلاستعراض و 

يف دورهتا الثالثة  2020يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام امليزانية واملالية نظرت جلنة و  -6
على ذلك،  بناءو والثالثني وخلصت إىل أن هناك عددا من اجملاالت اليت ميكن حتقيق وفورات فيها. 

 585 100منها، ألف يورو 149 788.5 جمموعهزانية إىل ما ض خمصصات امليأوصت اللجنة بتخفي
لإلضافة األوىل ألف يورو  230.7و، الدولة املضيفة( من قرضال) 2-يورو للربنامج الرئيسي السابع  3

الثانية املتعلقة  ضافيةلإلألف يورو  479.7و ،احلسنتطلبات املساعدة القانونية يف قضية املتعلقة مب
 .نياخلرباء املستقلاستعراض انتخاب املدعي العام و املعنية بلجنة التكاليف  الرابع لتغطيةنامج الرئيسي لرب با
، بعد النظر بعناية يف آخر بأنه قد تبني هلا ت اجلمعية أن احملكمة أبلغت الدول األطرافظحوال -7

ألف يورو اليت  230.7 قدرها استيعاب املوارد اإلضافية البالغميكن أنه التطورات يف القضايا واحلاالت، 
 اأوصت هباليت ساعدة القانونية للدفاع املتعلقة بامل يف امليزانية (8)طلبتها احملكمة يف اإلضافة األوىل للميزانية

دراسة بعد متكنت من ذلك  اأشارت احملكمة إىل أهنو اللجنة يف األصل أثناء دورهتا الثالثة والثالثني. 
عدة القانونية على التطورات اجلديدة اليت أعقبت نظر اللجنة يف امليزانية مفصلة للغاية لتطبيق سياسة املسا

 .2020الربناجمية املقرتحة لعام 
ضافية اإلعديالت تال، مع امليزانية واملالية تقرير جلنة واردة يفال اتالتوصيعلى اجلمعية وافقت و  -8

  ICC-ASP/18/Res.1.يف القرار  الواردة
يورو من امليزانية  ألف 479.7، متويل 2020عام ، لبصفة استثنائية، أن يتم قررت اجلمعيةو  -9

 .2017لعام الفائض النقدي  منللربنامج الرئيسي الرابع املعتمدة 
 اماع ميزانية يف يوروألف  149 205.6يبلغ قدرها  على اعتماداتبالتايل اجلمعية ووافقت  -١٠

٢٠٢٠.  

                                                      

 .، املرفق التاسع عشرجلزء ألف، ااملرجع نفسه    (8)
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زء من امليزانية اجلالدولة املضيفة( و  من قرضال) 2-7رئيسي الحظت اجلمعية أنه بدون الربنامج الو  - 11
املستوى سيبلغ ، 2017املعتمدة للربنامج الرئيسي الرابع الذي سيتم متويله من الفائض النقدي لعام 

 ألف يورو. 145 140.8جمموعه ما  2020مليزانية الربناجمية لعام يف الالشرتاكات املقررة اإلمجايل 

 رئاو الطصندوق  -دال
 على املستوى احلكمي لصندوق الطوارئ عند سبعة ماليني يورو.اإلبقاء ررت اجلمعية ق -12
يف هناية السنة إذا تعذر استيعاب بني الربامج الرئيسية  أذنت اجلمعية للمحكمة مبناقلة األموالو -13

سية أخرى، لضمان امج رئيسي واحد بينما يوجد فائض يف برامج رئيتكاليف األنشطة غري املتوقعة يف برن
 .صندوق الطوارئ إىللجوء قبل ال 2019استنفاد مجيع االعتمادات لعام 

 عاملصندوق رأس المال ال -هاء
صندوق رأس املال العامل لعام  أحاطت اجلمعية علماً بتوصيات جلنة امليزانية واملالية وقررت أن ينشأ -14

األموال  أن تستخدمال جيوز للمحكمة  أيضا أنهقررت اجلمعية و مليون يورو.  11.6بلغ مب 2020
لصندوق رأس املال احملدد لبلوغ املستوى إال املسددة  الفائضة واألموال املتلقاة من االشرتاكات غري

 العامل.

 تعديالت على النظام الداخلي للجنة الميزانية والماليةال -واو 
للجنة امليزانية واملالية على النحو  على النظام الداخلياليت أدخلت  تعديالتالمعية اعتمدت اجل - 15

  .ICC- ASP/18/ Res.1للقرار (9)الوارد يف املرفق األول

 2020تمويل االعتمادات لعام  -زاي 
ما  2020لعام  مليزانية الربناجميةيف الالشرتاكات املقررة املستوى اإلمجايل بلغ قررت اجلمعية أن ي -16

 ألف يورو. 145 140.8جمموعه 

____________ 

                                                      
الربناجمية املقرتحة  امليزانية من 632تنفيذي أداء املهام العامة داخل األمانة ككل، وفًقا للفقرة يواصل األمني ال ( 9)

، اجمللد الثاين ،(ICC-ASP/18/20) 2019)الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة عشرة ...  2020للمحكمة لعام 
 اجلزء ألف(.

. 


