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 (ICC-ASP/1/Res.4) القرار ٤ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ١ املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.4

 إنشاء جلنة امليزانية واملالية 
إن مجعية الدول األطراف، 

إذ تـأخذ يف اعتبارهـا الفقـرات ٢ (ب) و (د) و ٤ مـن املـادة ١١٢ مـن نظـــام رومــا 
األساسي، 

ورغبة منها يف توفري آلية مناســبة السـتعراض ميزانيـة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة وأدائـها 
املايل ورصد مواردها، مبا يف ذلك موارد اجلمعية، 

تقرر إنشاء جلنة للميزانية واملالية وفقا لالختصاصات احملددة يف مرفق هذا القرار. 
املرفق 

تنشئ مجعية الدول األطراف، وفقا هلـذا القـرار جلنـة للميزانيـة واملاليـة تتـألف  - ١
من ١٢عضوا. 

تنتخـب اجلمعيـة أعضـاء جلنـة امليزانيـة واملاليـــة الذيــن ال يكونــون مــن نفــس  - ٢
اجلنسـية، وعلـى أسـاس التوزيـع اجلغـرايف املنصـف. ويكـون أعضـاء اللجنـة خـرباء مـــن الــدول 
األطـراف هلـم مكانـة وخـربة معـترف مـا يف الشـؤون املاليـة علـى املسـتوى الـدويل. ويــؤدون 
واجبـام ملـدة ثـالث سـنوات تقومييـة وجيـوز إعـادة انتخـام. ومـــــن األعضـاء الــ ١٢ الذيـــن 
ينتخبون يف البداية ينتخب ٤ أعضاء ملـدة سـنة واحـدة، و ٤ ملـدة سـنتني والــ ٤ الباقــون ملـدة 

ثالث سنوات. 
تكون جلنة امليزانية واملالية مسؤولة عـن الدراسـة التقنيـة ألي وثيقـة تقـدم إىل  - ٣
اجلمعيـة تـترتب عليـها آثـار ماليـة أو آثـار يف امليزانيـة أو أي مسـألة أخـــرى ذات طــابع إداري 
تعهد إليها من قبل مجعية الدول األطـراف. وتقـوم بوجـه خـاص باسـتعراض امليزانيـة الربناجميـة 
املقترحـة للمحكمـة الـيت يعدهـا املسـجل بالتشـــاور مــع األجــهزة األخــرى املشــار إليهــــــا يف 
الفقرتيــــن (أ) و (ج) من املادة ٣٤ من نظام رومـا األساسـي، وتقـدم إىل اجلمعيـة التوصيـات 
ذات الصلة املتعلقة مبشروع امليزانية. كما تنظر يف تقارير مراجع احلسابات املتصلة بالعمليـات 

املالية للمحكمة وحتيل هذه التقارير إىل اجلمعية مشفوعة بأي تعليقات قد تراها مناسبة. 
جتتمع جلنة امليزانية واملالية عند االقتضاء، ومرة يف السنة على األقل.  - ٤

تبقــي مجعيــة الــدول األطــــراف عـــدد أعضـــاء جلنـــة امليزانيـــة واملاليـــة قيـــد  - ٥
االستعراض. 
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 (ICC-ASP/1/Res.5) القرار ٥ 
 الذي اختذتــه اجلمعيــة فـــي جلستها العامــــة ١ املعقودة يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ 

  ICC-ASP/1/Res.5

  إجراء ترشيح أعضاء جلنة امليزانية واملالية وانتخام 
إن مجعية الدول األطراف 

إذ تضع يف اعتبارها مشروع القرار املتعلق بإنشاء جلنة امليزانية واملالية، 
وإذ تأخذ يف االعتبار النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، 
توافق على اإلجراء التايل النتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية: 

 
ترشيح أعضاء جلنة امليزانية واملالية  ألف -

تعمم أمانة مجعية الدول األطراف الدعوات لترشيح أعضـاء جلنـة امليزانيـة واملاليـة عـرب  - ١
القنـوات الدبلوماسـية. وينبغـي للدعـوات أن تشـترط يف املرشـحني كوـم خـــرباء هلــم مكانــة 

وخربة معترف ما يف الشؤون املالية على الصعيد الدويل. 
تسمي الدول األطراف مرشحيها أثناء فترة الترشيح اليت حيددها مكتب مجعية الـدول  - ٢

األطراف. 
ال ينظر يف الترشيحات اليت تقدم قبل فترة الترشيح أو بعدها.  - ٣

إذا ظل عدد املرشحني يف اية فترة الترشيح أقل من عدد املقاعد، ميـدد رئيـس مجعيـة  - ٤
الدول األطراف فترة الترشيح. 

ترسـل الـدول األطـراف أمسـاء مرشـحيها النتخـاب أعضـاء جلنـة امليزانيـة واملاليـــة عــرب  - ٥
القنوات الدبلوماسية إىل أمانة مجعية الدول األطراف. 

حيدد كل ترشـيح املعلومـات الـيت تثبـت وفـاء املرشـح باملتطلبـات املنصـوص عليـها يف  - ٦
الفقرة ٢ من مرفق مشروع القرار املتعلق بإنشاء جلنة امليزانية واملالية. 

تعد أمانة مجعية الدول األطراف قائمة وفقا للترتيب األجبدي االنكلـيزي بأمسـاء مجيـع  - ٧
املرشحني ذه الطريقة مع الوثائق املرفقة بترشيحام وتعممها عرب القنوات الدبلوماسية. 

توزيع املقاعد  باء -
يكــون توزيــع املقــاعد لالنتخابــات األوىل، مبراعــاة املتطلبــات املنصــوص عليــــها يف  - ٨

الفقرة ٢ من مرفق مشروع القرار املتعلق بإنشاء جلنة امليزانية واملالية، كما يلي: 
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الدول األفريقية، مقعدان؛ 
الدول اآلسيوية، مقعدان؛ 

دول شرق أوروبا، مقعدان؛ 
جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مقعدان؛ 

دول غرب أوروبا ودول أخرى، ٤ مقاعد. 
 

انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية  جيم -
ـــاء علــى توصيــة  تبـذل كـل اجلـهود املمكنـة النتخـاب أعضـاء اللجنـة بتوافـق اآلراء، بن - ٩
يقدمها املكتب. ويتشاور املكتب قبل تقدمي تلك التوصيـة مـع اموعـات اإلقليميـة. وإذا تعـذر 
التوصـل إىل اتفـاق داخـل جمموعـة إقليميـة معينـة، ميتنـع املكتـب عـن تقـدمي توصيـة ختـــص تلــك 

اموعة. 
يف حـال عـدم حصـول توافـق يف اآلراء، يكـون انتخـاب أعضـاء جلنـة امليزانيـة واملاليـــة  - ١٠
مسـألة موضوعيـة ختضـع للمتطلبـات املنصـوص عليـها يف الفقـــرة ٧ (أ) مــن املــادة ١١٢ مــن 

النظام األساسي. 
يكـون االنتخـاب بـاالقتراع السـري. وجيـوز االسـتغناء عـن هـذا الشـرط إذا كـان عــدد  - ١١
املرشحني مساويا لعدد املقاعد الواجب ملؤها، أو فيما يتعلق باملرشحني احلاصلني علـى موافقـة 

اموعة اإلقليمية املعنية، ما مل يطلب أحد الوفود صراحة إجراء التصويت يف انتخاب بعينه. 
يكون األشخاص املنتخبون من كل جمموعة، مـن املرشـحني الذيـن حصلـوا علـى أعلـى  - ١٢
عدد من األصوات وعلى أصوات أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشتركة يف التصويت، 

شريطة توفر أغلبية مطلقة من الدول األطراف تشكل النصاب القانوين الالزم للتصويت. 
ألغراض االنتخابات األوىل، يقوم رئيس مجعيـة الـدول األطـراف بـإجراء قرعـة ليقـرر  - ١٣
مبوجبها، عمال بالفقرة ٢ من مرفق مشروع القرار املتعلق بإنشـاء جلنـة امليزانيـة واملاليـة، وتـرية 

عضوية األعضاء املنتخبني. 
ال ميس هذا اإلجراء بالتشكيل الكلـي للجنـة امليزانيـة واملاليـة، أو بـاإلجراءات املتعلقـة  - ١٤

باالنتخابات أو توزيع املقاعد يف املستقبل. 
تتحمــل الدولــة الطــرف الــيت تقدمــت بترشــيح أحــد أعضــاء جلنــة امليزانيــة واملاليـــة  - ١٥

مصروفات ذلك العضو أثناء أدائه ملهام اللجنة. 
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  ICC-ASP/2/RES.4 القرار 
املتخذ يف اجللسة العامة اخلامسة، املعقودة يف ١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣، بتوافق اآلراء 

 
 ICC-ASP/2/RES.4

 نفقات سفر وإقامة أعضاء جلنة امليزانية واملالية 
إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

إذ تضـع يف اعتبارهـا قرارهـا ICC-ASP/1/Res.5، املتعلـق بـــإجراء ترشــيح وانتخــاب 
أعضاء جلنة امليزانية واملالية، 

ـــات الــواردة يف الفقــرة ٦٣ مــن تقريــر جلنــة امليزانيــة  وإذ تـأخذ يف اعتبارهـا التوصي
واملالية(٤٦)، والفقرة ٢١ من تقرير الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام ٢٠٠٤(٤٧)، 
تقرر تعديل الفقرة ١٥ من قرارها ICC-ASP/1/Res.5، اليت تنص على ما يلي: 

�تتحمـل الدولـة الطـرف الـيت تقدمـت بترشـــيح أحــد أعضــاء جلنــة امليزانيــة 
واملالية مصروفات ذلك العضو أثناء أدائه ملهام اللجنة�. 

حبيث يصبح نصها كالتايل: 
�تغطى نفقات السفر واإلقامة اخلاصة بأعضـاء جلنـة امليزانيـة واملاليـة يف أثنـاء 

تأديتهم لواجبات اللجنة من امليزانية الربناجمية�. 

 __________
ICC-ASP/2/7 (انظر أيضا اجلزء الثاين، ألف- ٦ من هذا التقرير).  (٤٦)

 .ICC-ASP/2/WGPB/L.1 (٤٧)
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  ICC-ASP/2/RES.5 القرار 
املتخذ يف اجللسة العامة اخلامسة، املعقودة يف ١٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣، بتوافق اآلراء 

 
 ICC-ASP/2/RES.5

  فترة عمل أعضاء جلنة امليزانية واملالية 
إن مجعية الدول األطراف يف نظام  روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 

إذ تشري إىل قرارها ICC-ASP/1/Res.4 املؤرخ ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ بشـأن إنشـاء 
جلنة امليزانية واملالية، 

وإذ ترغب يف تعديل الفقرة ٢ من مرفق القرار املذكور، 
I املؤرخ  CC-ASP/1/Res.4 تقرر تعديل اجلملة األخرية من الفقرة ٢ من مرفق قرارها

٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ بشأن إنشاء جلنة امليزانية واملالية، لتقرأ على النحو التايل: 
�ومـــــن األعضـاء الــ ١٢ الذيـن ينتخبـون يف البدايـة ينتخـب ٦ أعضـاء ملـدة ســنتني، 

وينتخب الـ ٦ الباقـون ملدة ثالث سنوات�. 


