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  جلنة امليزانية واملالية 
   احلادية عشرة 
 ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢-١٤الهاي  

 

 *وامليزنة الصفرية تهاعملية ميزانيتقرير احملكمة عن 

  مقدمة -أوال

فيما ( السابعة عشرة، بأن تقوم احملكمة اجلنائية الدولية ايف دور") اللجنة"فيما يلي (أوصت جلنة امليزانية واملالية    -١
نية الربناجمية املقترحة وتقدمي تقرير إىل اللجنة بشأن هذه املسألة يف دورا امليزاوضع بإعادة النظر يف عملية ") احملكمة"يلي 

) ٢٠١٥أي على األقل حىت (على املدى املتوسط توقعات اإلنفاق أوصت اللجنة أيضا بأن تضع احملكمة  و)١(.الثامنة عشرة
جري ويف هذا السياق، أوصت اللجنة أيضا بأن ت )٢(.اجمية املقترحة ولكل ميزانية سنوية بعد ذلكنالرب ٢٠١٢ كمرفق مليزانية

كمة مراجعة لتقريرها السابق عن امليزنة الصفرية دف حتديد األنشطة األساسية للمحكمة، والطريقة األكثر فعالية لتقدمي احمل
  )٣(.ناسبةمما زالت األنشطة األساسية، وفيما إذا كانت العمليات واإلجراءات املنفذة أثناء مرحلة إنشاء احملكمة 

٢-  التوصية اليت باللجنة ذكّرت و.  الثامنة عشرة يف تقرير احملكمة عن عملية وضع ميزانيتهااونظرت اللجنة يف دور
احملكمة النظر يف كيفية إعداد امليزانية لضمان الفهم اجليد للسياق املايل من تعيد بأن القاضية يف دورا السابعة عشرة أصدرا 

اللجنة أن تقرير ترى اخللفية، على هذه و. امج الفرعية وأنه ال بد من طريقة لتحديد األولويات احلقيقيةكل الربامج والرب
يف دورا هلا  اتناول القضايا اآلتية وتقدم تقريرتأن ها احملكمة مل يتناول بعض القضايا الرئيسية املثرية للقلق، ولذا طلبت من

أواخر افتراضات ميزانية السنة التالية يف ميكن وضع لزمين لعملية امليزانية حبيث اجلدول ا تقليص كيفية) أ: (التاسعة عشرة
ما إذا كانت احملكمة تنوي االستعمال ) ب(دة الحتياجات التمويل، وتستند إىل تقدير أكثر دقة للظروف احملدمن مث والعام، 

  )٤(.ومىت يكون ذلكها، أقساما تبقى من ملة الصفرية لميزنلالتدرجيي 

                                                                                                                                       

   CBF/19/15صدر سابقا *
 كانون ٢١-١٢الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك،  )١(

  .٢٣، الفقرة ٢ الد الثاين، اجلزء باء، (ICC-ASP/10/20) ٢٠١٢ديسمرب /األول
  .٢٢املرجع نفسه، الفقرة  )٢(
  .٧٢، الفقرة ١ لد الثاين، اجلزء باءااملرجع نفسه،  )٣(
)٤( ICC-ASP/11/5  ٣٢الفقرة.  
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وسيتناول هذا . العمليات الفرعيةتبدأ احملكمة باإلشارة إىل أن عملية امليزانية تشمل العديد من األنشطة املختلفة و  -٣
  .ها مناقشتلبت اللجنةُالتقرير اآلن املسألتني املذكورتني أعاله اللتني طَ

   افتراضات امليزانية–ثانيا 

 نيابةاملتعلقة بالقضاء وال على أساس تقديرات خطط عملها تهاميزانيت وفقا للممارسة احلالية، تضع احملكمة افتراضا  -٤
التشغيلية، ال سيما لقلم احملكمة، وهي تتناسب مع مستويات اخلدمة املقاييس وضع وتقوم احملكمة أيضا ب. للسنة التالية

لذلك، فإن افتراضات امليزانية هذه ونتيجة . نيابةاملتوقعة اليت قد تكون مطلوبة لدعم تنفيذ اجلدول القضائي وخمطط عمل ال
  .املوظفني وغري املوظفنيتكاليف مترابطة إىل حد كبري وتؤثر يف االحتياجات من املوارد من حيث 

كمة عن كيفية تطوير خطط عملهم، وحتديد افتراضات احملاملديرين يف طلع توبناء عليه، فإن افتراضات امليزانية   -٥
توافق يف اآلراء بشأن افتراضات امليزانية فإن الوعالوة على ذلك،  .مة ذات الصلة ومتطلبااالنشاط املتوقع، ومستوى اخلد

ما يعكس أوجه التآزر والترابط بني عمليات األجهزة وهو ية،  الرئيساجمهاميزانيات برإدراج خمتلف أجهزة احملكمة من يمكّن 
  .نيابةوأنشطة النشطة القضائية األاملختلفة النامجة عن 

  يزانيةاملصياغة مترين دور افتراضات امليزانية يف   -ثالثا 

عد وضع افتراضات امليزانية رمبا أهم خطوة يف بناء امليزانية، كما أنه يلعب دورا مركزيا يف عملية إعداد امليزانية، يمنظور من   -٦
املطلوبة من األنشطة املقررة، وخطط العمل، فافتراضات امليزانية تضع إطار امليزانية، واملستويات ، امليزانيةاقتراح صياغة 

  .واألولويات وجممل األهداف اليت حتتاج إىل موارد

فاق عليها، وهي مبثابة مرساة وخط  واالتعملية ختطيط امليزانية بصياغة االفتراضات الرئيسية يف امليزانيةتبدأ   -٧
 املشاريع يف احتياجام من املوارد ر مديروظفإنه عندما يناألساس خلطط عمل الربامج والربامج الفرعية املختلفة، وبالتايل، 

وباإلضافة إىل . للسنة املالية، فإم مطالبون أوال وقبل كل شيء مبراجعة تلك االحتياجات بعناية على أساس االفتراضات
 احلالية كمرجع لألنشطة املماثلة للسنةاملعتمدة وا نفقام الفعلية للعام السابق وامليزانية مأن يستخدذلك، يطلب من املديرين 
قرارات قضائية ما يقف وراءها من مجيع االحتياجات من املوارد إىل سند وبالتايل جيب أن ت. استنادا إىل االفتراضات

تم امتصاص التكاليف من خالل ل عام أن يكتوقع بشوي. ، فضال عن االمتثال لقرارات اجلمعيةبالسياساتقرارات تتعلق و
  .كفاءة وتدابري التوفريزيادة ال

 يف البداية على تأثريأصال ضعت يف  وامكي تغيري يف افتراضات امليزانية من املرجح أن يكون ألويف هذا السياق،   -٨
وعالوة على ذلك، كلما تأخر حدوث هذه التغيريات زاد احتمال التأخري يف إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة، . أرقام امليزانية

  .األرقام النهائيةإدماج ا أن تغيريات اللحظة األخرية ميكن أن تؤدي إىل أخطاء كبرية يف احلساب ومب

   للميزانية أكثر واقعية افتراضاتمن أجل عملية  - ا عراب

 واالحتياجات من املوارد ةاألنشطة املقرر عن أحدث املعلومات ىلإقاييسها وم افتراضات امليزانيةن استناد اضمل  -٩
 ماضيةٌاحملكمة بينما  احتيينو أكثر واقعية افتراضاتدراج إلإىل مرونة كافية  حتتاج احملكمة يف عملية إعداد امليزانية ذات الصلة،
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أكثر دقة وحتيينا  واقعية فإنه كلما كانت املعلومات ثرأك الفتراضات تمكنيوباإلضافة إىل ال. يف دورة إعدادها للميزانيةقُدما 
حملكمة امرونة احتمال  د من االعتماد علىه املقاربة حتومثل هذ. ذات الصلة أكثر دقة حتياجات من املواردكان تقدير اال

  .أو املبالغة فيها  من املواردااحتياجابستخفاف تفادى االتو

ن عملية مفقط  يف مرحلة الحقة ميزانيتهاصياغة افتراضات ) ١(إما إىل  هذه املقاربة حتتاج احملكمةمثل  لتنفيذ  -١٠
 دمج نها منمتكِّ منهجية يف عملية إعداد امليزانية وضع )٢( للميزانية أو ةعملية السنويالتقليص إعداد امليزانية ومن مث 

 .على مدار السنةتطور ألا ت ،نيابةء والنشطة القضاأ يفال سيما التغيريات، 

  ٢٠١٣ إلعداد ميزانية اجلدول الزمين -خامسا

  ٢٠١٣ – 2012 ميزانية إلعداد لمسار الزمينلفيما يلي توضيح   -١١

   املفترحة٢٠١٣مواعيد رئيسية يف ميزانية 

 ايلد النهائي احلاملوع النشاط ةئاهلي

  مارس / آذار١٥  واسترتيجية امليزانية٢٠١٣ق االفتراضات واألهداف واألولويات لعام يتدق  جلنة التنسيق
 مارس/ آذار١٥ خ النهائي للتقدميالتاريوحتديد التوجيهات إرسال  وحدة املبزانبة

 مارس/ آذار١٩ املهامحتديد وقدمة املعلى بنية املوافقة   ق عمل امليزانيةفري
   مارس/ آذار٣٠ طلبات اخلدمة إىل قلم احملكمةإرسال   لم احملكمةعدا ق النيابةأغضاء كل 
نية مبا يف ذلك التخطيط متوسط املدى امليزااملتعلقة بروايات الوبيانات ال ميوتقدإعداد   ل الربامج الرئيسيةك

 مدى سنوات والقابلة للتعرف عليهافيما يتعلق باملسببات اهلامة للتكاليف على 
 أبريل/ نيسان١٨

 مايو/ أيار٢٤  الروايات النهائيةميتقد  ل الربامج الرئيسيةك
  يونيو/ حزيران٧ املراجعة األوىل ملشروع البيانات  جلنة التنسيق
  يونيو/ حزيران٨ دراجها يف وثيقة امليزانيةقدمة إلاملرفع   زانيةفريق عمل املي
  يونيو/ حزيران١١ قة امليزانيةيوثإعداد   وحدة امليزانية

  يونيو/ حزيران١١  والبياناتاتللرواي املراجعة النهائية  مسؤولو امليزانية
  يونيو/حزيران٢٨ البياناتاعتماد   جلنة التنسيق
 يوليو/ متوز٢٣ قة امليزانية واملضمون والبياناتوثيمراجعة  جلان املراجعة
  يوليو/ متوز٢٦  املوافقة النهائية على امليزانية املقترحة  جلنة التنسيق
 أغسطس/ آب٢ التنسيقيقة امليزانية كاملة والتصحيحات األخرية وثحترير و  قسم امليزانية
 أغسطس/ آب٣ طراف وثيقة امليزانية كاملة إىل مجعية الدول األتقدمي  قلم احملكمة

 ٣- سبتمرب/ أيلول٢٤  املراجعة التقنية والتقييم جلنة امليزانية واملالية
  أكتوبر/ن األوليتشر

  حيدد الحقا  ة إىل مجعية الدول األطراف عل املراجواجلداتقدمي  قلم احملكمة
 حيدد الحقا  ق عمل الهاييدورات فر  فريق عمل الهاي

 تشرين ٢٢  اعتماد امليزانية الربناجمية  مجعية الدول األطراف
  نوفمرب/الثاين
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مخسةً امليزانية واملالية  للجنة اتقدميهبنتهي يديد االفتراضات يف بداية العام وتحيف جوهره يبدأ بإعداد امليزانية   -١٢
ر صدتنية الربناجمية املقترحة وامليزايف ،  مع احملكمةستفيض مث تنظر اللجنة، بالتشاور امل.قبل دورا اخلريفيةيوما وأربعني 

اوبعد إصدار اللجنة . ية مستقلة للدول األطراف واحملكمةتوصيات فنمع  يشترك فريق عمل الهاي التابع للمكتب توصيا
 علىاجلمعية مبصادقة  ل العمليةمتوتك. اليت جتري يف اجلمعية إىل األمامناقشات للدفع باملالتنسيق يف عملية مسبقا احملكمة 

  .عتمدةمليزانية الربناجمية املا

عقد تاللجنة يف امليزانية الربناجمية املقترحة، أثناءها ر االجتماعات اليت تنظُكانت حينما لسنوات السابقة، بامقارنة و  -١٣
لوقت ن ام اعلى األقل شهرتيح سبتمرب، مما ي/أيلول يف امليزانية ايةَهذا العام  اللجنةُسوف تنظر ، أغسطس/عادة شهر آب

ا افتراضايني حتقادرة على ضايف، كانت احملكمة  اإلوقتالهذا فضل بو.  وتوحيدهاضايف إلعداد امليزانية الربناجمية املقترحةاإل
اية قريبا من اللجنة فإن عقد دورات وهكذا،  )٥( .ياكينيت لتطورات القضائية األخرية يف حالليف اقتراحها كاملة وإدراجها 

امليزانية عند تنفيذ ختصيص املوارد يف  بإدراج أهم التطورات اليت حدثت يف الفترة الفاصلة واليت سوف تؤثر العام قد مسح
  .السنة التاليةخالل 

يف مع التفكري إضافية يف بداية العام، حمتملة وضعت احملكمة نظاما جديدا لثالثة سيناريوهات باإلضافة إىل ذلك، و  -١٤
ألا مل تكن متوقعة  ٢٠١٣عام لمحكمة للفتراضات الرمسية لاالجزءا من  تكن  مل اليتمكنةملأو التطورات ااألنشطة بعض 

تكون قادرة فإن احملكمة  ذه السيناريوهاتتقديرات التكاليف املرتبطة وبوضع . قابلة للقياس الكمي بدقةغري أو /وبوضوح 
اقتراح مؤكدا قبل استكمال السيناريو إذا ما أصبح ة املقترحجمية يف امليزانية الربناأكرب إدراج تلك التكاليف بسهولة  )١(على 

االقتراحات املوثوقة املزيد من قدمي ت) ٢(و، ) كينياحاليت جلسات احملاكمة يف انطالق احلال مع تكما كان(امليزانية الربناجمية 
اليت تقدمي امليزانية، ولكن قبل اعتماد امليزانية بعد أكيدة هذه السيناريوهات ، إذا ما أصبحت مليزانية التكميليةوالسريعة بشأن ا
إذ ما ، صندوق الطوارئطلب من ين أميكن تقدم إىل اللجنة واجلمعية تقديرات تكلفة ما أن ) ٣(اجلمعية، أو وافقت عليها 

 بعد اعتماد امليزانية اليت وافقت عليها اجلمعية العامةالسيناريوهات من هذه تأكَّد أي. 

  ةعملية أكثر مرونة إلعداد امليزانية الربناجمية املقترح :سادسا

هو زمين إلعداد امليزانية الربناجمية السنوية املقترحة الجدول للالدافع يف املقام األول فإن ح أعاله، ما هو موضك  -١٥
 وأربعني يوما قبل ترحة كاملة مخسةًحملكمة امليزانية الربناجمية املقن تقدم اأاحلاجة إىل موعد انعقاد الدورة اخلريفية للجنة و

زانية الربناجمية كلما مت تقدمي املي هنمن الوهلة األوىل إىل أبصورة معقولة أن خيلص املرء ولذلك، ميكن . ذلك االجتماع
  .أحدث التطورات القضائية يف وثيقة امليزانية النهائيةإدراج  فرصةُزادت ، يف أواخر العامة املقترح

ما  إذا ،لسيناريوهات اليتااحملتملة لفة تكللتقديرات وضع يف لمحكمة ل ةاحلاليقاربة امل أيضا فإن نهكما سبق بيا  -١٦
لمحكمة لالتكلفة املتعلقة بالسيناريوهات  هذه وضعيسمح و. السنة التاليةميزانية يف  تأثري كبري احتققت، ميكن أن يكون هل

 املايلأن يكون هناك تقدير معقول للوضع بمثل هذه التطورات احملتملة وتكلفة  أفضل لآلثار احملتملة لفهمٍبواللجنة واجلمعية 
  .السنة املواليةصندوق الطوارئ يف لاملمكن باالستعمال نذارات إإىل ، وميكن أن يؤدي  جتسد السيناريوإذا ما

                                                                                                                                       
-ICC رقماملتعلق جبدولة احملاكمة، " املدعي العام ضد وليم ساموإيروتو وجوشوا أراب سانغ،" االيتدائية اخلامسة يف قضية دائرةقرار ال )٥(

01/09-01/ll املدعي العام ضد فرانسيس موتاورا وأوهورو كينياتا"ة اخلامسة يف قضية االبتدائيدائرة ؛ وقرار ال٢٠١٢يوليو / متوز٩ بتاريخ "
  .٢٠١٢يوليو / متوز٩بتاريخ  ICC-01/09-02/ll املتعلق جبدولة احملاكمة رقم
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 ،كجزء من امليزانية املقترحة ،، قدمت احملكمة٢٠١٣ لعام للميزانية الربناجمية املقترحةاإلعداد يف حالة عملية و  -١٧
غري مؤكدة يف مرحلة ها تبقى مع ذلك ، ولكن٢٠١٣ضافية احملتملة اليت قد حتدث يف عام اإلألنشطة لوسيناريوهات  معايري

لنظر يف من مديري الربامج الب وقد طُ. يف افتراضات امليزانيةكما ينبغي إدراجها  وبالتايل ال ميكن ،مليزانيةااقتراح 
بكل سيناريو صلة ت، وتقدير التكاليف امل٢٠١٣عام للحملكمة اافتراضات ميزانية عن تلك النامجة هات إضافية إىل سيناريو

  .بطريقة مترابطة

، ة إعدادها إلمكانية التنبؤ والشفافية يف ميزانية احملكمة وعمليام قيكانتمرين هذه المثل بينما ترى احملكمة أن و  -١٨
تقديرات دقيقة للتكاليف دون معلومات موثوقة وضع احملكمة يف حملدودية كتني تكونا مدرأيضا أن واللجنة فإن على اجلمعية 
املمكنة للتطورات يف غريات سيناريوهات جلميع التوضع نها من ميكِّموقف احملكمة ليست يف مبا أن وباملثل، . أو مؤكدة متاما

ع معقول هناك توقُّمتوقعة بصورة موضوعية، شطة اليت، وإن مل تكن ألنا التمرين على ااقتصر هذفقد جمال أنشطتها القضائية، 
للسنة املالية ضمن اإلطار الزمين حتديدها كميا مبوضوعية ودقة ، ال ميكن حيث املبدأتكون متوقعة من بينما  ،وقوعها، أول

٢٠١٣.  

  ة الصفرية امليزن-سابعا

احملكمة من حيث حمدودية إىل النظر بواخلاص، للقطاع ليديا الصفرية أكثر مالءمة تقعد امليزنة تيف الوقت الذي   -١٩
قسم تكنولوجيا املعلومات على  الصفرية ةمن خالل تطبيق امليزنمنوذجية الوقت واملوظفني، أجرت احملكمة دراسة املوارد و

 مجيع ه علىالواضح أنن وم )٦(.يف تقرير احملكمة يف هذا الشأنه حتدياتهذا التمرين وفوائد  وقد وردت . لديهاواالتصاالت
امليزانية يف فاهيم امليزنة الصفرية كأداة هامة لتحديد أوجه القصور مب على دراية وا أن يكونةالربنامج الفرعيوالربامج مديري 
ة الصفرية كل عام، قد يكون من املفيد نكل وحدة من احملكمة يف امليزإدراج ليس من الضروري بينما لذلك، . هاوتقليص
  .كل بضع سنواتاملنتقاة مرة خلدمة لوحدات اعملية امليزانية يفحص من جديد بعمق متدرج  زمين جدولوضع 

اجلهود اجلادة اليت قامت ا احملكمة يف السابق لتقييم جدوى امليزنة الصفرية أن احملكمة قد حتتاج إىل لقد أثبتت   -٢٠
وفق األولويات مرتب واستعماهلا ملواردها مربر أن ة املعنيني بحبيث تتم طمأنة أصحاب املصلح، تهاميزانية عمليزيادة حتسني 

مؤشرات مقابل  مثل قياس األداء الفعلي لتسيري امليزانية،دوات متعددة أبوضع  حالياتقوم هلذا الغرض، فإن احملكمة و. امامت
عد وت. اامليزانية وحتديد أولوياة ن اخللل يف امليزانية وحتسني فعاليمواطرصد إحصاءات حجم العمل للحد من الفعال واألداء 
فها املدقق الداخلي على أا توصية منخفضة املخاطر يف وصنحها اقترأخرى أدوات احدة من بني ممكنة والصفرية أداة  امليزنة

يف لى املوارد، مبا  عأن تعزيز النظام القائماحملكمة وترى . ة القائمة على املوارديناامليزاملختلفة من مقاربة عناصر السياق تنفيذ 
املتفق  أفضل لتحقيق أهداف االستراتيجيةالطريق بصورة صفرية، سيمهد للتقنيات ال الدوري االنتقائي ذلك االستخدام

 والتحقق من أن استخدام املوارد بشكل صحيح له ،، وحتسني الكفاءة، وضمان استخدام املوارد على حنو أكثر اقتصاداعليها
 .ما يربره

_____________  
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