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 جمعية الدول األطراف
 

 ةالدورة السابعة عشر 
 2۰۱8ديسمرب كانون األول/١2 - 5  ال هاي،

 المتعلقةتقرير المكتب بشأن المواضيع الفرعية 
 رقابة إدارة الميزانية والمبانيب

عمال بالوالية أوتو هورسلند )الدامنرك(،  ينس                             امليس ر املعين بامليزانية، السفري  من طرف هذا التقرير م     يقد     -١
انية واملباين )السفري إدواردو رودريغيز فلرتي اليت أناطها املكتب جبهات التنسيق بشأن املواضيع الفرعية لرقابة إدارة امليز 

 )١(يف نطاق الفريق العامل يف الهاي لتيسري شؤون امليزانية ()بوليفيا( والسفري ويليس دلفايل )بامنا( على التوايل

املرفق  بشكل. وترد هذه التقارير 20١8وقامت جهات التنسيق بإعداد تقارير عن أنشطتها خالل عام   -2
 .األول واملرفق الثاين هبذا التقرير

  

                                                 
)١(

 2۰۱8آذار/مارس  4قرار املكتب املؤرخ يف   
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 المرفق األول

 المتعلق بموضوع التنسيقتقرير المكتب بشأن جهة 
 الرقابة على إدارة الميزانية

 مقدمة  -ألف 

من قرار امليزانية املعتمد يف الدورة السادسة عشرة مستمدة على إدارة امليزانية  الرقابةوالية إن   -3
عمليات التخطيط االسرتاتيجي  وضعاجلمعية  الحظتويف ذلك القرار،  (١)األطراف.جلمعية الدول 

أمهية تعزيز العالقة بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزانية،  على تأكيدالللمحكمة، وأعادت 
 لك إدارةالدعوات السابقة للحوار بني اجلمعية واحملكمة بشأن التخطيط االسرتاتيجي، مبا يف ذ واستذكرت

، وجلنة امليزانية راجعةاملجلنة  ؛وهي أال أيضا إىل خمتلف هيئات الرقابة يف احملكمة، وأشارت. املخاطر
، أوصت اجلمعية العامة          . وأخريا  الداخلي راجعةاملاخلارجي، وآلية الرقابة املستقلة، ومكتب  راجعوامل، واملالية

عن  ورفع التقاريرتنسيقها من أجل حتسني تبادل املعلومات يف حينها  نطاق بأن "توسع هذه اهليئات
 (2)لتحسني قدراهتا على الرقابة". وذلك واجلمعية العامة واملكتباحملكمة أجهزة وبني  فيما بينها نتائجال
اإلشراف على إدارة امليزانية  ختصيص، وافق املكتب على 20١7ديسمرب كانون األول/ 20يف   -4

، أعاد املكتب تعيني 20١8مارس آذار/ 4يف و موعة عمل الهاي كموضو  فرعي لتيسري امليزانية. إىل جم
 إدارة امليزانية. رقابةالسفري إدواردو رودريغيز )بوليفيا( كمنسق ملوضو  

الرقابة بشأن  إجراء مشاورات مع احملكمة وهيئات 20١8لعام  التنسيق جهةوكانت أهداف   -5
 ، وعقد اجتماعات غري رمسية إلطال  الدول األطراف على التطورات.املسائل ذات الصلة

 االجتماعات والمناقشات  - باء

و  يونيوحزيران/ ١، يف 20١8 عام إدارة امليزانية يف رقابةاجتماعات حول موضو   أربعة عقدمت   -6
 جهة ذلك، عقدت نوفمرب. باإلضافة إىلتشرين الثاين/ ١6أكتوبر و تشرين األول/ 23 ويوليو متوز/ 3١

اجتماعات غري رمسية مع ممثلي احملكمة وخمتلف اهليئات الفرعية للجمعية املسؤولة عن اجلوانب  التنسيق
 املختلفة لرقابة إدارة امليزانية.

لتحديث الدول األطراف بشأن التطورات  التنسيقجلهة فرصة الاالجتماعات  هذه قد أتاحتل  -7
 فيما يتعلق بعملها وجهودها للتنسيق. رقابيةعدة هيئات  إىلموعة العاملة تستمع اجملذات الصلة ول

 مراجعةمسائل ال  - 1

مراجع اليت أعدها  يف احلسابات راجعةاملخالل اجتماعاته، نظر الفريق العامل يف تقارير   -8
، 20١8 وحزيران/يوني ١                      يف االجتما  الذي ع قد يف و . ديوان احملاسبةاخلارجي للمحكمة،  احلسابات

                                                 
(١)

   ICC-ASP/16/Res.1 .)القسم )ي 
(2)

  .8نفسه.. الفقرة  املرجع  
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يف  راجعةأعمال امل، السيد ميشيل كاموين، الدول األطراف على أنشطة اخلارجي املراجعأطلع ممثل 
 20١7البيانات املالية لعام  يف راجعةامل. وأشار إىل أن 20١8اليت أجريت يف عام  احلسابات
، متشيا مع معايري القطا  عن رأي غري متحفظأسفر  (4)لضحاياللصندوق االستئماين لو  (3)للمحكمة

 احلسابات مراجعممثل  قام، 20١8يوليو متوز/ 3١                      يف االجتما  الذي ع قد يف و العام الدويل املنطبقة. 
إدارة  بشأنالنهائية  احلسابات مراجعةتقرير عن الفريق العامل املعين  بإطال ، ، السيد غاي بيوىلاخلارجي

، ومشل مجيع طرائق التعاقد لقوى العاملة يف احملكمةا عنرة شاملة أعطى ذلك التقرير نظ (5)املوارد البشرية.
(. وتطرق التقرير إىل اخل، واملساعدة املؤقتة العامة، مداحلالية )الوظائف الثابتة، والتعيينات قصرية األ

واجلو العام يف احملكمة. ولفتت  التوظيفمواضيع مثل التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف وإجراءات 
 الرقابة علىانتباه الدول األطراف إىل عدة توصيات يف التقرير كانت ذات صلة مبوضو   التنسيقجهة 

 (6).إدارة امليزانية
وهيئات الرقابة األخرى، خاصة فيما  اخلارجي احلسابات مراجعفيما يتعلق بعملية التفاعل بني و   -9

الرئيسيني هم جلنة  احملاورينأن  اخلارجي احلسابات مراجع، أوضح ممثلو راجعةامل مواضيعيتعلق باختيار 
. ويف هذا السياق، أكد املنسق ةغري رمسي املواضيع كانت، وأن عملية حتديد وجلنة امليزانية واملالية راجعةامل

األداء يف  مراجعةيات تناوهلا يف عمل يلزمكنها من اقرتاح املواضيع اليت                               على أن اجلمعية العامة يف وضع ي  
 راجعةالحظت جلنة امليزانية واملالية يف تقريرها عن أعمال دورهتا احلادية والثالثني، أن جلنة املو املستقبل. 

 (7)على عملية امليزانية. 20١9األداء لعام  مراجعةعلى تركيز  اخلارجي احلسابات مراجع رغبةأيدت 

، أعربت الدول عن تقديرها لعمل 20١8أكتوبر األول/تشرين  3١                      يف االجتما  الذي ع قد يف و   -١0
أيدت الدول و النهائي عن إدارة املوارد البشرية.  احلسابات مراجعة، مبا يف ذلك تقرير اخلارجي راجعامل

لصندوق لتوصيات جلنة امليزانية واملالية بأن توافق اجلمعية العامة على البيانات املالية للمحكمة و 
عن التأييد للتوصيات الواردة يف  مت اإلعراب. وعلى وجه اخلصوص، 20١7لعام االستئماين للضحايا 

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا احلادية والثالثني. 244و  240الفقرتني 

 حسابات خارجي جديد مراجعتعيني 

 مراجعبأن مدة والية  20١8تشرين األول/أكتوبر  3١                      يف االجتما  الذي ع قد يف  االستذكارومت   -١١
وق االستئماين للضحايا لصندل، ستنتهي بالبيانات املالية للمحكمة و ديوان احملاسبة، اخلارجي احلسابات

من قبل وحدة سيتم توفريه  حسابات خارجي مراجعختيار املتعلق با فصلامل جراءاإلأن و ، 20١9لعام 
قدم األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية و لدورة الثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف. ا حبلولاملشرتيات 

                                                 
(3)

   ICC-ASP/17/12. 
(4)

 ICC-ASP/17/13.  
(5)

  ICC-ASP/17/7. 
( 2مشل تدابري إضافية هتدف إىل زيادة متثيل املوظفات األناث، خاصة يف مستويات الوظائف العليا؛ التوصية )حول ( ١التوصية )  (6)

عدم التوافق بني  إنشاء إماحول  )6(؛ التوصية املختلفةتطبيق جمموعة واحدة من سياسات املوارد البشرية من قبل أجهزة احملكمة حول 
حول  (8)الوظائف املنتخبة، أو الشروط الصارمة لتفادي تضارب املصاحل يف مثل هذه احلاالت؛ التوصية  وإدارةاالنتماء إىل املوظفني 

 تطوير ونشر ميثاق األخالقيات. حول (9)؛ والتوصية قق يف الشكاوىاحملنشاء وظيفة إ
(7)

   ICC-ASP/17/15 235، الفقرة. 
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. وكانت املرحلة األوىل 20١8                                        مشريا  إىل أن العملية قد بدأت يف بداية عام  عن إجراءات االختيار حتديث
مجيع الدول  إىل مت إرساله من قبل وحدة املشرتيات باحملكمة االهتمام الذيللتعبري عن عبارة عن طلب 

، متت دعوة عدد من الشركات من قائمة . باإلضافة إىل ذلك20١8أغسطس آب/ 3األطراف يف 
سيكون  العروض الذياملرحلة التالية كانت عبارة عن طلب لتقدمي و عن اهتمامها.  للتعبري       سابقا  معتمدة 

مع نائب الرئيس يف  سوية راجعةجلنة امل ستقوم، . ويف تلك املرحلة20١9م أوائل عانهائي يف ال هموعد
 توصية إىل اجلمعية قبل دورهتا الثامنة عشرة. إبالغ بعد ذلك وسيتمجلنة اختيار.  بتشكيل الهاي

 هيئات الرقابة  - 2

ة على ممارسة عمل العامللنظرة   استمرارك،  20١8 ومتوز/يولي 3١يف                   االجتما  الذي ع قديف   -١2
 مراجعةومدير مكتب  راجعةاملخمتلف اهليئات اليت تساعد اجلمعية يف مهامها الرقابية، قدم رئيس جلنة 

 عرضا عن أعمال كل منهما . الداخلي احلسابات
واصلت تفاعلها الوثيق مع  راجعة، السيد مسري أبو لغد، إىل أن جلنة املراجعةوأشار رئيس جلنة امل  -١3

تلقي املعلومات وإجراء مناقشات أثناء الدورة مع ممثلي عن طريق  احملكمةمع هيئات الرقابة األخرى و 
 راجعةاملمسائل  حول الداخلي راجعةاملومكتب  اخلارجية راجعةاملحول مسائل اخلارجي احلسابات  مراجع

إىل أن جلنة امليزانية واملالية وجلنة  راجعةأشار رئيس جلنة املو ، وكذلك مع آلية الرقابة املستقلة. الداخلية
            وأشار أيضا  ذات الصلة.  املسائلا البعض بشأن مبعضه وحتديثاستمرت يف تبادل املعلومات  راجعةامل

، ، وأمني تنفيذي مشرتك لكلتا اللجنتنيراجعةامللني يف جلنة    ث                                          أن وجود عضوين يف جلنة امليزانية واملالية مم   إىل
ازدواجية العمل. وأكد رئيس جلنة  تاليفيسهم يف تدفق املعلومات على النحو األمثل باإلضافة إىل 

حداث إل كعنصر حتفيزي راجعةالقصرية، فقد عملت جلنة امل مدة تواجدهاأنه على الرغم من  راجعةامل
                                                      يف بنية اإلشراف يف احملكمة. ورد ا على سؤال يتعلق باالختالفات           تكميليا  ، ووجدت موقفا هامةحتسينات 
 راجعةأن مكتب املإىل  راجعةأحد أعضاء جلنة امل أشار، الداخلي راجعةاملومكتب  راجعةاملبني جلنة 

تتألف من  كانت  راجعةجلنة امل يف حني أن،                              وبالتايل جزء ا من املنظمة نفسهاالداخلي هو هيئة داخلية، 
أيضا مواضيع مثل  راجعة. ومشلت والية جلنة املراجعةامل أعمالستقلني منتخبني لإلشراف على أداء خرباء م

 والقيم واألخالقيات، والشفافية واملساءلة. ،إدارة املخاطر
بالتقدم  املراجعة، رحبت جلنة 20١8مارس آذار/السابعة يف  اأنه يف دورهت املراجعةأبلغ رئيس جلنة   -١4

التشغيل الكامل للجنة إدارة املخاطر وتنظيم الدورات  خاصة، احملكمة يف جمال إدارة املخاطره الذي أحرزت
لوثيق ، بالتعاون اأوصت بأن تواصل احملكمة راجعةاملاملخاطر. وأشار إىل أن جلنة  للمسؤولني عنالتدريبية 

 غري املنفذة. ةالداخلي راجعةاملتوصيات  تناول، الداخلي راجعةاملمع مكتب 
 فيعلى احلاجة إىل إحراز تقدم جوهري يف جمال القيم واألخالقيات. و راجعةشدد رئيس جلنة امل  -١5

، لمحكمةا متقوأن  20١7 بريل/أننيسا في طلبت قد راجعةامل لجنةأن  لىإ رشا، أدلصدا اذه
مدونة قواعد و  لمحكمةا قيم لىإ يستند تألخالقياوا للقيم منقح رطاإ بتقدمي، خليةالدا طاقتها امباستخد
. واختتم معينةالسلوك املهين املتوقع يف أداء أنشطة  تحديدو لموظفينا جميع على املنطبقة لعامةا السلوك

هبيكل احلوكمة ما زالت معلقة،  املتعلقة راجعةمن توصيات جلنة امل    ا  عدد نأ            بيانه قائال   راجعةرئيس جلنة امل
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أولويات احملكمة يف إعداد دليل تنظيمي، وهو أمر شائع يف معظم املنظمات الدولية، لتحسني  مشلمثل 
 التعاون والتفاهم والوضوح فيما يتعلق باملسؤوليات املختلفة لألقسام والوحدات.

وإدارة  احلوكمةأن املكتب أجرى تقييمات لفعالية وكفاءة  الداخلي راجعةاملوأوضح مدير مكتب   -١6
التحسني. كما أجرى املكتب تقييمات بناء على طلب  نواحياملخاطر وعمليات الرقابة الداخلية وحتديد 

من التنظيم واالسرتاتيجيات والسياسات إىل نفقات بداية اإلدارة تغطي جمموعة واسعة من املواضيع 
وقاموا برفع تقارير أعماهلم  ون الداخليون بعملهم بشكل مستقل وموضوعيراجعالعمليات والنظم. قام امل

خطة  مستقل بشكل                                                          وإداريا  إىل قلم احملكمة. وأشار املدير أيضا  إىل أن املكتب يطور  راجعةإىل جلنة امل
سوية مع ، وجدولتهادون حتقيق أهداف احملكمة،  خماطرها حتولاليت قد  النواحيعمل سنوية حتدد 

أخذ املكتب يف اعتباره خطة و حملكمة. اسجل خماطر ، يف احلوكمةمدخالت من اإلدارة العليا وهيئات 
 املسائلأصدر املكتب توصيات إلدارة احملكمة لتحسني و العمل. ازدواجية  لتاليفاخلارجي  راجعاملعمل 

التنظيم واحلوكمة والعمليات. وكان مديرو احملكمة هم  يف أمور راجعةالقيام بامل اليت مت حتديدها أثناء
 سؤولني عن تنفيذها.  م تابع املكتب تنفيذ التوصيات مرة أو مرتني يف السنة.وامل"أصحاب" التوصيات 

  التوصيات   - جيم

هذا التقرير لتنظر  تذييلالصيغة املقرتحة الواردة يف  بتقدمي ، من خالل املكتب،التنسيقجهة  تقوم  -١7
 فيها اجلمعية.
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 تذييل
 2018صيغة القرار المقترحة لعام 

 في قرار الميزانية اليتم إدراجه
 رقابة إدارة الميزانية

 مجعية الدول األطراف
حتديثها يتم كتب املدعي العام تتسم بالدينامية و ملأن اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة و  تالحظ إذ  -١

 على أساس منتظم؛
من عداد خطط اسرتاتيجية للفرتة إلعزم احملكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة تالحظ إذ   -2

شدد على أمهية تلقي اخلطط االسرتاتيجية يف ،  وت20١9يف الربع األول من عام  202١إىل  20١9
احملكمة  من وتطلب قبل بداية فرتة اخلطة االسرتاتيجية، ومن املفضل أن يتم ذلكأقرب وقت ممكن، 

 ؛تطوير تلك اخلطط عن ث الدول األطرافومكتب املدعي العام وقلم احملكمة حتدي
من إىل مكتب املدعي العام إلبالغ املكتب عن تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة  ادعوهت ددجت إذ  -3

 ؛أي دروس مستفادةوعن  20١8إىل  20١6
يط االسرتاتيجي وعملية أمهية تعزيز العالقة والتماسك بني عملية التخط على تأكيدال كررتإذ   -4

 ؛لألمد الطويلالنهج االسرتاتيجي  واستدامة، وهو أمر بالغ األمهية ملصداقية امليزانية
دعوهتا إىل احملكمة لعقد مشاورات سنوية مع املكتب يف الربع األول من العام بشأن  تستذكرإذ   -5

 ؛ية خالل السنة التقويية السابقة، هبدف حتسني مؤشرات األداءتنفيذ خططه االسرتاتيج
بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف جمال إدارة املخاطر، خاصة فيما يتعلق بإنشاء جلنة  رحبتإذ   -6

 ؛املخاطر ألصحابإدارة املخاطر وتنظيم دورات تدريبية 
اخلارجي وآلية الرقابة  راجعواملوجلنة امليزانية واملالية  راجعةامللجنة اخلاصة ب ةرقابالأدوار  تالحظإذ و   -7

بأن تواصل هذه اهليئات توسيع تنسيقها من أجل حتسني  وتوصي، الداخلي راجعةاملاملستقلة ومكتب 
واجلمعية  واملكتباحملكمة أجهزة وبني  فيما بينها نتائجورفع التقارير عن اليف حينها  املعلومات تبادل
 .العملاالختصاص ويف االزدواجية يف  ولتاليف لتحسني قدراهتا على الرقابة وذلك العامة

____________ 
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 المرفق الثاني

 تقرير جهة التنسيق لموضوع المباني

املوافقة  عن طريق املباينتنسيق ملوضو   كجهةأعاد املكتب تعيني السفري ويليز ديفاليل )بنما(    -١
 (١).20١8مارس /آذار 4يف  الصامتة

من القسم باء من املرفق  7و  6، مستمدة من الفقرتني 20١8حملددة ملوضو  املباين لعام الوالية ا  -2
احلوكمة يكل عهد إىل املكتب الوالية املتعلقة هب                  ، اليت أوصت بأن ي  ICC-ASP/15/Res.2الثاين من القرار 

يت لديها تسهيل على امليزانية أو، إذا من خالل جمموعة الهاي العاملة ال وذلك الكاملةمللكية ا وتكاليف
 ا.، جلنة فرعية منهلزم األمر

املباين  بشأنمشاورات  ة)"جمموعة العمل"( ثالث العاملة ، عقدت جمموعة الهاي20١8يف عام   -3
متت دعوة احملكمة و (. وفمربتشرين الثاين/ن ١5وفمرب و تشرين الثاين/ن ١2أكتوبر و تشرين األول/ ١6)

 االجتماعات. هذهحلضور 

 اجتماعات ومناقشات  -ألف 

 المعداتواستبدال  لألمد الطويلالصيانة   

الدول استنتاجات تقرير احملكمة بشأن حلول لتمويل استبدال          ق دمت إىلخالل االجتما ،     -4
ممارسات املنظمات الدولية اليت متلك مبانيها  إحدى أن: أي (2)يف مقرها يف الهاي مدالطويلة األ املعدات

سنوات لتقدير تكاليف  ةمدهتا مخس مداأل ةمتوسطمتواصلة  وخطط مدأن يكون لديها خطة طويلة األ
يتم اليت  املالية من خالل حسابات الصناديق يتم متويلها؛ وأن النفقات ذات الصلة املعداتاستبدال 

 لتغطيةبدورها من خالل مسامهات الدول. ويتمثل اخليار املفضل للمحكمة يف إنشاء صندوق  متويلها
 .مدإلدراجها يف خطة طويلة األ املخطط هلاالنفقات املتعلقة باملباين 

يف  هلا ، حبثت عن مرجعتفسرت عن عينات متثيلية للمقارنةاحملكمة أنه عندما اس أشارت  -5
قلم احملكمة أيضا أن  وأشارشبكة إدارة املرافق.  مناملعلومات طلبت املنظمات الدولية اليت متلك مبانيها و 

سنوات  ةمدهتا مخس مداأل ةمتوسطمتواصلة  وخطط مداحملكمة وجدت أن هلذه املنظمات خطة طويلة األ
، وأن املنظمات األخرى، مبا يف باملباين املتعلقةللنفقات  مالية وصناديق املعداتلتقدير تكاليف استبدال 

 لدولة املضيفة.ا متلكها املباينتستويف هذه املعايري ألن  مل ،ذلك يف الهاي

                                                 
(١)

 .20١7شباط/فرباير  ١6يف  املوافقة الصامتةبواسطة                                                             ع ني السفري ويليز ديفاليل )بنما( مبدئيا  كجهة تنسيق ملوضو  املباين    
(2)

  ICC-ASP/17/23 . 
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، (3)أشارت الدول األطراف إىل أن تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا احلادية والثالثني  -6
وأن اللجنة تؤيد اعتزام احملكمة     ا  مناسب    ا  هنج تشكلإلنفاق الرأمسايل ل اخلمسة سنوات يشري إىل أن خطة

، أثارت بعض الدول ولكنلمدى الطويل. ل املتوقعة تطلعاتالمع  سويةهذه  سنوات ةاخلمس خطة تقدميل
ووافقت على توصية اللجنة بعدم دعم إنشاء  املعداتاألطراف عددا من الشواغل بشأن مسألة استبدال 

بيانه حىت مل يتم  املعداتالستبدال لمدى الطويل لألن احلاجة إىل إنشاء صندوق كهذا  مايل صندوق
 .اآلن

 خاصة، االختصاصاتو  الصالحيات راف بشأناستجابة للشواغل اليت أثارهتا بعض الدول األطو   -7
صاصات  ، أشارت احملكمة إىل أن االخت                                لتوزيع وعدم وجود رأي خارجي ثان  مستوى الوضوح والتأخري يف ا

يف منتصف  إهنائهاأن يتم  هو النهائية واملتوخى ايف مرحلته تكانها  كانت نتيجة مفاوضات معقدة ولكن
باإلضافة                         بنود ا خاصة بشأن احلوافز يشمل. وأشارت احملكمة إىل أن العرض 20١8نوفمرب تشرين الثاين/

 االلتزامات. حتقيقهبا يف حالة عدم  متعلقةعقوبات إىل مؤشرات األداء مع 

والصيانة الوقائية والتصحيحية هي مسائل منفصلة،  املعداتوالحظت احملكمة أن خطة استبدال   -8
                                                          يف الربنامج الرئيسي اخلامس. وقد أوضحت احملكمة أنه نظرا  الرتباط  املسائل األخرية ههذ مشلحيث مت 

كل من ب بالتعاملالرئيسي اجلديد  املقاول سيقوم، ببعضها البعضتبدال رأس املال الصيانة واس مسائل
أن املقاول الرئيسي اجلديد سيكون إىل . وأكدت احملكمة أيضا أنه نظرا املعداتاستبدال و الصيانة  مسائل

. ومبا أن املقاول هو املالئمبالشكل  ستتم إدارهتا، فإن خماطر الفشل للمعداتمسؤوال عن شراء بدائل 
هذا النهج الفعال  يشملعمليات شراء مشرتكة. جيب أن ب القيام فسيتمكن مناملسؤول عن مباين أخرى، 

 .من حيث التكلفةاملمارسات وحتقيق أفضل قيمة  طرقأفضل  استخداممن حيث التكلفة والكفاءة 

، مت اإلعراب عن وجهات نظر تقبليف املس املعداتيتعلق بتمويل أي احتياجات الستبدال وفيما   -9
 ملستقبل املنظور".متباينة بشأن معىن مصطلح "ا

 التوصيات  - باء

يف قرار امليزانية لكي  امن خالل املكتب التوصيات الواردة يف التذييل إلدراجه جهة التنسيققدم ت  -١0
 تنظر فيه اجلمعية.

                                                 
(3)

  ICC-ASP/17/23 . 
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 تذييل

 في قرار الميزانية ادراجهتوصيات إل

 مباني المحكمة

 مجعية الدول األطراف
يف  مدالطويلة األ املعداتاملعلومات اليت قدمتها احملكمة بشأن حلول متويل استبدال تالحظ إذ   -١

أن تقدم ب باملقرتحاليت قدمتها جلنة امليزانية واملالية فيما يتعلق  املصادقة تالحظ كذلكو مقرها يف الهاي؛ 
اخلطط طويلة  بشأنتوقعات  باإلضافة إىلسنوات  ةنفقات مدهتا مخسللاحملكمة بصورة دورية تقديرات 

تنشأ يف املستقبل املنظور ينبغي متويلها  املعدات اليتأن أي احتياجات الستبدال  تالحظ كذلكو ؛ األمد
أن احملكمة سوف تسعى  تالحظ كذلكو ؛ إلنفاقاه الذي يربر  املدىامليزانية العادية إىل  إجراءاتيف نطاق 

تكون ، وأنه ينبغي إعادة النظر يف التمويل عندما هات نظر املتعاقد الرئيسي القادمللحصول على وج
 متوفرة.املقرتحة  مدارتفا  كبري وعندما تصبح التقديرات طويلة األعلى وشك التكاليف 

، من خالل اإلمجالية اليفأن املكتب مكلف بالوالية املتعلقة هبيكل احلوكمة والتك       جمددا   تؤكدوإذ   -2
تقدمي  لبتطو ؛ ، أو، إذا لزم األمر، جلنة فرعية منهتيسري امليزانية ىفريقها العامل يف الهاي الذي يتولى

 للجمعية. فيه الدورة الثامنة عشرة ليتم النظرتقرير عن املوضو  

___________________________ 


