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ICC-ASP/17/Res.4القرار

٢٠١٨كانون األول /ديسمرب ١٢املعقودة يف الثالث عشرُ                               اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة 

ICC-ASP/17/Res.4
وصندوق رأس المال ،٢٠١٩قرار جمعية الدول األطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

، وجدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل ٢٠١٩العامل لعام 
، وصندوق الطوارئ٢٠١٩االعتمادات لعام 

إن مجعية الدول األطراف،
٢٠١٨يف امليزانيــــة الربناجميــــة املقرتحــــة للمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة ("احملكمــــة") لعــــام وقــــد نظــــرت 

ذه امليزانية الواردة يف تقريري جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال  واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة 
،الثني واحلادية والثالثنيدورتيها الث

٢٠١٩الميزانية البرنامجية لعام-ألف
يـــورو يف أبـــواب االعتمـــادات املبينــــة يف ١٠٠١٣٥١٤٨اعتمـــادات يبلـــغ جمموعهـــاتوافـــق علـــى-١

اجلدول التايل:
بآالف اليوروباب االعتماد

١٠٧,٦١٢اهليئة القضائيةاألولالربنامج الرئيسي
٨٠٢,٥٤٦ةالعامةّ  مكتب املد عيالثاينالربنامج الرئيسي
٦٥١,٢٧٦قلم احملكمةالثالثالربنامج الرئيسي
٨٤١,٧١٢أمانة مجعية الدول األطرافالرابعالربنامج الرئيسي
٨٠٠,٠١املبايناخلامسالربنامج الرئيسي
١٣٠,٣٣للضحاياأمانة الصندوق االستئماينالسادسالربنامج الرئيسي 
٥٣١,١آلية الرقابة املستقلة٥- السابعالربنامج الرئيسي 
٦٨٥,٦مكتب املراجعة الداخلية٦- السابعالربنامج الرئيسي 

موع الفرعي ٥٥٠,٠١٤٤ا
٥٨٥,١٣٤٨قرض الدولة املضيفة٢- السابعالربنامج الرئيسي 

١٣٥,١١٤٨المجموع

ااألطرافبأن الدول ً علماً حتيط-٢ يف املبـاين الدائمـة دفعـة واحـدة والـيت الـيت اختـارت تسـديد مـدفوعا
٢- سددت هذه املدفوعات بكاملها لن تدخل يف حساب االشرتاكات املقررة املقابلة للربنامج الرئيسي السابع

يورو؛١٠٠٥٨٥٣(قرض الدولة املضيفة) البالغ قدرها 
يف امليزانيـة الربناجميـة سـتؤدي إىل اخنفـاض مسـتوى االعتمـادات املدفوعات بأن هذه ً     ً حتيط علماً أيضاً -٣

يورو ٠٠٠٥٥٠١٤٤يورو إىل١٠٠١٣٥١٤٨اليت يلزم توزيعها على الدول األطراف من٢٠١٩لعام 
ً                            وأن هذا املبلغ سيتم تقديره وفقاً للمبادئ املبينة يف القسم هاء؛
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املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:ملالكاجلدول التايل ً     أيضاً على توافق-٤

اهليئة
القضائية

مكتب
ةّ  املد عي
ةالعام

قلم 
احملكمة

أمانة
مجعية 
الدول

األطراف

أمانة
الصندوق

االستئماين
ضحايالل

آلية الرقابة
املستقلة

مكتب
املراجعة
موعالداخلية ا

١-----١-وكيل أمني عام

عام أمني
٢----١١-مساعد

--------٢-مد

١٩-٣٣١١-١-مد

٤٦-١-٥٣١٨٢٣١-ف

٤٣٣٦٤٣١٤١١٨٩-ف

١١٨٦-٣٢١٧٧٨٤١٢-ف

١٧٤-١-٢١٢٧١٨٩١-ف

٣٨-----١٣٣٥-ف

موع الفرعي ٣٩٢٤٠٢٤٨٥٧٣٣٥٤٥ا

١٩---١١١٥٢ر ر-خ ع 

١١٧٩٣١٢٣٢١١٤٠٩ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٢٨٠٣٢٧٥٢١١٤٢٨ا

٥١٣٢٠٥٧٥١٠٩٤٤٩٧٣المجموع

٢٠١٩صندوق رأس المال العامل لعام -باء
مجعية الدول األطراف،إن 

ا من إذ تشري إىل أن صندوق رأس املال العامل أنشئ لضمان متكني احملكمة من الوفاء باحتياجا
،)١(ً                                السيولة رهنا  باإليصاالت املتعلقة باألنصبة املقررة

ا السابعة والعشرين بإذ حتيط علما عادة مستوى صندوق رأس إبتوصية جلنة امليزانية واملالية يف دور
٢٠١٦نفقات احملكمة يف شهر واحد تقريبا يف ميزانية احملكمة املعتمدة لعام املال العامل إىل ما يعادل

،)٢(مليون يورو)١١,٦(
،)٣(بتوصية اللجنة بالنظر يف جدول زمين متعدد السنوات للتمويلوإذ حتيط علما أيضا

مليون يورو؛١١,٦قد حتدد مببلغ ٢٠١٨أن صندوق رأس املال العامل لعام تالحظ-١
ماليني يورو؛٩,١أيضا أن املستوى احلايل لصندوق رأس املال العامل يبلغ تالحظ-٢

من النظام املايل والقواعد املالية.٢-٦القاعدة )١(
لــد الثــاين، اجلــزء بــاء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الــدورة اخلامســة عشــرة ... الوثــائق الرمسيــة ... )٢( ، الفقــرة ٢- ا

١٤٤.
.١٤٨املرجع نفسه، الفقرة )٣(
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للمسجل وتأذنمليون يورو ١١,٦مببلغ ٢٠١٩إنشاء صندوق رأس املال العامل لعام تقرر -٣
بتقدمي سلف من الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة؛

قرار الذي اختذته جلنة امليزانية واملالية املتعلق بالنظر يف مستوى االحتياطيات االحرتازية بالترحب-٤
ا الثانية والثالثني اليت ستعقد يف نيسان/أبريل  يف ضوء املزيد من اخلربة؛٢٠١٩ومسألة السيولة يف دور

قاة من تسديد األموال الفائضة واألموال املتله جيوز للمحكمة أن تستخدم فقط أنتقرر -٥
االشرتاكات املقررة لبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال العامل.

االشتراكات غير المسددة- جيم
مجعية الدول األطراف،إن 

ّ                        وخاص ة باالستنتاجات والتوصيات )٤(بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطرافإذ ترحب
،)٥(الواردة يف ذلك التقرير

إىل احملكمة وتطلب االشرتاكات املقررة يف الوقت احملدد، مجيع الدول األطراف على تسديد حتث-١
مستوى ما ميكن من والدول األطراف أن تبذل جهودا جدية وأن تتخذ ما يلزم من خطوات خلفض 

حملكمة إىل اوتطلب أيضالتجنب مشاكل السيولة يف احملكمة، غري املسددة املتأخرات واالشرتاكات املقررة 
ثامنة أن تبلغ جلنة امليزانية واملالية جبميع املعلومات املتعلقة باالشرتاكات غري املسددة قبل انعقاد الدورة ال

؛عشرة جلمعية الدول األطراف
ُ                         إىل احملكمة وضع مبادئ توجيهية يف نطاق القواعد والن ظم الراهنة فيما خيص الدول تطلب-٢

من نظام روما األساسي وهي ٨، الفقرة ١١٢ت طائلة أحكام املادة األطراف اليت عليها متأخرات وحت
ّ                                                               تعاين مصاعب اقتصادية مج ة، أن تنخرط يف خطط للتسديد طوعية وقابلة لالستدامة، وتطلب كذلك من 
ا الثانية والثالثني،  احملكمة أن تعرض املبادئ التوجيهية هذه على جلنة امليزانية واملالية يف وقت يسبق دور

تبقي الدول األطراف على علم بأي خطط من هذا القبيل وبتنفيذها وذلك عن طريق مرفق الفريق وأن
العامل يف الهاي املعين بامليزانية؛

صندوق الطوارئ-دال
مجعية الدول األطراف،إن 

ماليني ١٠الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ ICC-ASP/3/Res.4إىل قرارها إذ تشري
الذي طلبت فيه إىل املكتب أن ينظر يف خيارات لتجديد موارد كل ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها 

من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل،
إىل أن الصندوق االحتياطي إمنا أنشئ لضمان قدرة احملكمة على الوفاء مبا يلي: وإذ تشري كذلك

ا حالة مل ت توق ع يف أعقاب قرار تتخذه املدعية العامة يقضي بفتح حتقيق؛ (ب)  ُ  ّ                                                        (أ) التكاليف اليت تقرتن 

)٤(
ICC-ASP/17/37.

)٥(
ICC-ASP/17/37 ٢٢-١٩، الفقرات.
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حلظة اعتماد ً      ً نفقات ال مهرب منها نامجة عن تطورات تشهدها حاالت قائمة تعذر تقديرها تقديرا  دقيقا  
ا اجتماع غري متوقع تعقده اجلمعية ،)٦(امليزانية؛ و(ج) تكاليف يقرتن 

ا احلادية عشرة اليت تضمنتها التقارير مبشورة جلنة امليزانية واملالية ً وإذ حتيط علما   عن أعمال دورا
والثالثة عشرة والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،

ا السادسة عشرة، يف صورة هبوط صندوق الطوارئ إىل ما إىل أن اجلمعية قررتوإذ تشري يف دور
ا السابعة عشرة، تقوم اجلمعية بتقدير مدى احلاجة لتجديد موارده، ٥,٨دون  ماليني يورو حبلول دور

من النظام املايل والقواعد املالية،٦-٦والبند )٧(ً                                       أخذا  بعني االعتبار تقرير جلنة امليزانية واملالية
ماليني يورو؛٥,٢أن املستوى احلايل لصندوق الطوارئ يبلغ تالحظ -١
؛٢٠١٨ماليني يورو لعام ٧,٠إبقاء صندوق الطوارئ عند مستواه احلكمي البالغ قدره تقرر -٢
بالقرار القاضي بأن تنظر اللجنة يف مستوى االحتياطي الذي ميليه احلذر ومسألة السيولة يف ترحب-٣

ا الثانية  على ضوء مزيد اخلربة املكتسبة؛ ٢٠١٩والثالثني اليت تعقد يف نيسان/أبريل دور
ماليني يورو قيد االستعراض يف ضوء املزيد من ٧,٠إىل املكتب إبقاء العتبة البالغ قدرها تطلب-٤

.اخلربة لسري العمل يف صندوق الطوارئ

جدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة-هاء
الدول األطراف،مجعية إن 
لجدول ل، أن يتم تقدير االشرتاكات املقررة للدول األطراف وفقا ٢٠١٩، فيما يتعلق بعام تقرر-١
، وذلك يف )٨(املعنية باالشرتاكات املقررةاألمم املتحدة املنشور يف تقرير جلنة تفق عليه لألنصبة املقررة، امل

من تعديالت ملراعاة املبادئ اليت يستند إليها هذا إدخال ما يلزم مع ٢٠١٩غياب اجلدول املعتمد لعام 
؛اجلدول

كذلك أن تستند األنصبة املقررة إىل اجلدول الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف تقرر-٢
ا الثالثة والسبعني بالنسبة مليزانيتها العادية واملطبق على عام  ، مع التسوية اليت تتمشى مع ٢٠١٩دور

؛)٩(اليت يقوم عليها اجلدولاملبادئ 
أنه باإلضافة إىل ذلك، ينطبق أي حد أقصى لالشرتاكات املقررة ألكرب املسامهني وأقل تالحظ-٣

البلدان منوا يف امليزانية العادية لألمم املتحدة على جدول األنصبة املقررة للمحكمة.

.٦-٦النظام املايل والقواعد )٦(
)٧(

ICC-ASP/17/15.
)٨(

A/73/11.
.١٧روما للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة نظام)٩(
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٢٠١٩تمويل االعتمادات لعام -واو
مجعية الدول األطراف،إن 
٢-أن املدفوعات املقابلة للقرض املقدم من الدولة املضيفة يف الربنامج الرئيسي السابعتالحظ-١

ستقلل من مستوى اعتمادات امليزانية اليت يلزم تقديرها لتحديد االشرتاكات املقررة للدول األطراف مبقدار
يورو؛٠٠٠٥٥٠١٤٤

٠٠٠٥٥٠١٤٤ات امليزانية البالغ قدرها، أن يتم متويل اعتماد٢٠١٩فيما يتعلق بعام ، ِ تقر ر-٢
-٥و١-٥ً         من القسم ألف من هذا القرار، وفقا  للبندين ١اليت وافقت عليها اجلمعية مبوجب الفقرة يورو

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.٢

مباني المحكمة- زاي
مجعية الدول األطراف،إن 
باملعلومات اليت قدمتها احملكمة بشأن حلول للتمويل الطويل األجل الستبدال ً إذ حتيط علما  -١

بالتأييد الذي أبدته جلنة امليزانية واملالية ً     وإذ حتيط علما  كذلكاألصول الثابتة مبقرها يف مدينة الهاي، 
ً            ا  بنظرة عامة ً     ً               خبصوص املقرتح الداعي إىل أن تقدم احملكمة بصورة دورية تقديرا  مخاسيا  للنفقات مشفوع

بأن أية احتياجات الستبدال األصول الثابتة تنشأ يف ً     ً وإذ حتيط علما  أيضا  تتعلق باخلطط الطويلة األجل؛ 
وإذ ّ                                                                املستقبل املنظور جيب أن متو ل يف نطاق عملية امليزانية العادية بقدر ما يكون االنفاق له ما يربره؛ 

ُ              هات نظر املقاول الرئيسي القادم وأن ي ستعرض التمويل بأن احملكمة ستقوم بالتماس وجً     حتيط علما  كذلك
ً                       حني تستشعر ارتفاعات مهمة يف التكاليف وحاملا تغدو التقديرات األطول أجال  اليت يتم اقرتاحها متاحة؛

أن املكتب هو املسؤول عن الوالية املتعلقة باهليكل اإلداري والتكلفة اإلمجالية تؤكد من جديد-٢
فريقه العامل يف الهاي الذي لديه آلية تيسري معنية بامليزانية، أو، عند االقتضاء، من للملكية، من خالل

خالل جلنة فرعية تابعة للفريق العامل؛ وتطلب تقدمي تقرير عن هذا املوضوع ولتنظر فيه الدورة الثامنة 
عشرة للجمعية.

البرنامجية المعتمدة لعام مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية - حاء
٢٠١٩

مجعية الدول األطراف،إن 
، ال جيوز إجراء مناقالت بني والقواعد املاليةمن النظام املايل٨-٤أنه مبوجب البند إذ تدرك

أبواب االعتمادات إال بإذن منها،
يف ََّ                                                           للممارسة املت ب عة، جيوز للمحكمة مناقلة أي أموال متبقية من الربامج الرئيسية ً وفقا  أنه رتقر -١

تعذر استيعاب تكاليف أنشطة مل تكن متوقعة أو مل يكن من املمكن تقديرها بدقة إذا٢٠١٨اية عام 
الغ يف برنامج رئيسي واحد بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، من أجل ضمان استنفاد املب

املعتمدة لكل برنامج رئيسي قبل استخدام صندوق الطوارئ.
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مراجعة الحسابات-طاء
مجعية الدول األطراف،إن 

ا الرابعة عشرةإذ تضع يف احلسبان بصيغته )١٠(ميثاق جلنة مراقبة احلسابات الذي اعتمدته يف دور
املعدلة،

،)١١(٢٠١٨عن عام بالتقرير السنوي للجنة مراقبة احلساباتً وإذ حتيط علما  
بتوصيات جلنة امليزانية واملالية الداعية إىل موافقة اجلمعية على أن يكون ً     وإذ حتيط علما  كذلك

وأن يتقدم فريق االنتقاء املخصص )١٢(ً                     واحد من أعضاء جلنة امليزانية واملالية عضوا  يف جلنة مراقبة احلسابات
الذي يرأسه منسق الفريق العامل يف الهاي بتوصية مللء املقعدين الشاغرين املتبقيني يف جلنة مراقبة 

،)١٣(احلسابات
؛)١٤(٢٠١٨احلسابات عن عام بالتقرير السنوي للجنة مراجعةترحب-١
بأن فرتة والية مراجع احلسابات اخلارجي، ديوان احملاسبة بفرنسا، ستنتهي بعد مراجعة ً حتيط علما  -٢

وحتيط علما أيضا، ٢٠١٩البيانات املالية للمحكمة والبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا لعام 
الدورة الثامنة إجراءات مفصلة يف الوقت املناسب لتعيني مراجع حسابات خارجي قبل بأنه سيلزم اختاذ 

.عشرة جلمعية الدول األطراف
ا تقرر-٣ ً                                 تعيني السيدة مرغاريت ومبينوفيشافا (كينيا) عضوا  يف جلنة مراقبة احلسابات لوالية مد

ً    ً                        ، مع بقائها عضوا  نشطا  من أعضاء جلنة امليزانية ٢٠١٩كانون الثاين/يناير ١ً    ثالث سنوات اعتبارا  من 
واملالية؛

ّ        بالتوصيات اليت قدمها فريق االنتقاء املخصص وتقرر كذلك تعيني السي د هريمان ً حتيط علما  -٤
ا ثالث  أيبسكامب (هولندا) والسيد امينهاجي (أسرتاليا) عضوين يف جلنة مراقبة احلسابات لوالية مد

.٢٠١٩كانون الثاين/يناير ١ً    سنوات اعتبارا  من 

الرقابة على إدارة الميزانية-ياء
الدول األطراف،مجعية إن 
ّ                        أن اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة وملكتب املدعية العامة تت سم بالدينامية وبالتحديث تالحظ-١

على أساس منتظم؛
باعتزام احملكمة ومكتب املدعية العامة وقلم احملكمة إعداد خطط اسرتاتيجية للفرتة ً حتيط علما  -٢

على أمهية تلقي خطط اسرتاتيجية يف أبكر ، تشدد ٢٠١٩خالل الربع األول من عام ٢٠٢١- ٢٠١٩

لــد الثــاين، اجلــزء بــاء،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥الوثــائق الرمسيــة ... الــدورة الرابعــة عشــرة ... )١٠( ، املرفــق ٣-ا
الرابع.

ا احلادية والثالثني )١١( ، املرفق السادس.(ICC-ASP/17/5)تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
)١٢(

ICC-ASP/17/15 ٢٣٣، الفقرة.
)١٣(

ICC-ASP/17/15 ٢٣٤، الفقرة.
)١٤(

ICC-ASP/17/15.املرفق السادس ،
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ّ                                                                    وقت ممكن وحيب ذ أن يكون ذلك قبل بداية فرتة اخلطة االسرتاتيجية وتطلب إىل احملكمة وإىل مكتب 
ّ                   املدعية العامة وقلم احملكمة اطالع الدول األطراف على ما يستجد  بشأن وضع تلك اخلطط؛

ا املوجهة إىل مكتب املدعية العامةجتدد-٣ أن يبلغ املكتب مبا يتم تنفيذه من اخلطة دعو
وبأي من الدروس املستفادة يف هذا الشأن؛٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية للفرتة 

أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزنة، تؤكد من جديد-٤
األجل واستدامته؛وهو أمر بالغ األمهية ملصداقية النهج االسرتاتيجي الطويل 

ا احملكمة إىل إجراء مشاورات سنوية مع املكتب خالل الربع األول من العام بشأن تشري -٥ إىل دعو
تنفيذ خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة، بغية حتسني مؤشرات األداء؛

فيما يتصل بإنشاء جلنة إدارة ً بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف جمال إدارة املخاطر وحتديدا  ترحب-٦
املخاطر وتنظيم دورات تدريبية ملن هم أصحاب هذه املخاطر؛

الدور الرقايب الذي متارسه جلنة مراجعة احلسابات، وجلنة امليزانية واملالية، واملراجع اخلارجي تالحظ-٧
هذه اهليئات مبواصلة وتوصيللحسابات، وآلية الرقابة املستقلة ومكتب املراجعة الداخلية للحسابات، 

ا بغية حتسني التبادل احلسن التوقيت للمعلومات واإلبالغ مبا لديها من التقارير  توسيع نطاق تعاو
بالنتائج فيما بينها، وإبالغ أجهزة احملكمة واملكتب واجلمعية وذلك من أجل االستفادة القصوى من 

ا الرقابية مع جتن ب االزدواجية يف االختصاصات  والعمل.ّ                        قدرا

وضع مقترحات الميزانية-كاف
مجعية الدول األطراف،إن 
يقوم على أساس الشفافية ٢٠٢٠لعام إىل احملكمة تقدمي اقرتاح مستدام للميزانية الربناجميةتطلب-١

والتقييم املايل الدقيق وحتليل االحتياجات. أما الزيادات اليت تقرتح واليت تفوق مستوى امليزانية املعتمدة 
ا وبعد اختاذ كل اخلطوات املمكنة ٢٠١٩لعام  فال تطلب إال عند الضرورة ولغرض األنشطة املنوطة 

وفورات ونواحي الكفاءة؛لتمويل هذه الزيادات بواسطة ال
ّ                                           إىل أن امليزانية الربناجمية املقرتحة ينبغي أن تبني  التكاليف املتعلقة بالسنة اليت تليها وذلك من تشري-٢

خالل إبراز تكاليف اإلبقاء على األنشطة الراهنة، مث يتم اقرتاح التغيريات املراد إدخاهلا على تلك األنشطة 
ّ                   نجر ة على هذه التغيريات؛مع تقدير لكامل التكاليف امل

احملكمة إىل مواصلة كفالة امليزنة الداخلية الصارمة بتوجيه من قلم احملكمة وذلك كجزء من تدعو-٣
دورة سنوية تأخذ بعني االعتبار النفقات املاضية وتفضي إىل مقرتح ميزانوي سليم وشفاف مبا يسمح 

ً              للمحكمة أن تتصرف ماليا  على حنو مسؤول؛
ّ                                                                      باحلوار البن اء بني جلنة امليزانية واملالية واحملكمة الذي شهدته الدورة الثالثون للجنة حول ّ ترح ب-٤

إىل احملكمة أن تضع أهدافا سنوية للكفاءة على نطاق احملكمة طلب تو تقدمي االقرتاحات املتعلقة بامليزانية 
يبني االجنازات اليت حتققت بشأن هذه األهداف فضال عن ٢٠٢٠وأن تقدم مرفقا للميزانية الربناجمية لعام 

والتخفيضات يف التكاليف ّ                                   متيز بوضوح، احلد  املمكن، بني الوفورات وأوجه الكفاءة، معلومات تفصيلية 
؛٢٠٢٠والتوقعات لعام ٢٠١٩غري املتكررة، والتخفيضات يف التكاليف اإلضافية اليت حتققت يف عام 
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جلنة امليزانية واملالية علما قبل يزانية واملالية بشأن عرض هذه املعلومات. وستحاط بتوصيات جلنة املوترحب
ا ا ا يف التقارير املقدمة إىل مجعية الدول لثانية دور والثالثني بالتدابري املتخذة من احملكمة وستبدي تعليقا

األطراف.

النهج االستراتيجي لتحسين عملية الميزنة- الم
األطراف،مجعية الدول إن 

ضرورة احرتام االستقالل والسرية املطلوبني للسماح للهيئة القضائية ومكتب إذ تضع يف اعتبارها
ما، املدعية العامة بالقيام بواجبا

تقرير جلنة امليزانية واملالية يف املناقشات املتعلقة بامليزانية يف ؤديه على الدور املركزي الذي يتؤكد -١
اللجنة أن تتأكد من نشر تقاريرها يف أقرب وقت ممكن بعد كل وتطلب إىلعية، التحضري لدورات اجلم

ا؛ دورة من دورا
ً                كون الوثائق األساسية جيب تقدميها يف موعد يسبق خبمسة وأربعني يوما  على األقل بداية تكرر -٢

الدورة املعنية للجنة امليزانية واملالية وذلك بكلتا لغيت العمل للمحكمة؛
على األمهية البالغة لتحقيق وفورات احلجم، وتبسيط األنشطة، وحتديد االزدواجية احملتملة، تشدد-٣

وتعزيز التآزر داخل األجهزة املختلفة للمحكمة وفيما بني هذه األجهزة؛
باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احملكمة لتنفيذ "مبدأ احملكمة الواحدة" تنفيذا كامال عند وضع ترحب -٤

؛نية الربناجمية املقرتحة مما أدى إىل إدخال حتسينات يف عملية امليزنةامليزا
بإدراج اجلداول املقارنة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية اليت تظهر الزيادات السنوية يف امليزانيات ترحب-٥

ز جيري يف واملخصصات امليزانوية حبسب كل حتقيق ناج٢٠١٨-٢٠١٣الربناجمية املعتمدة خالل الفرتة 
احملكمة إىل إدراج صيغ حمدثة هلذه اجلداول يف املقرتحات املتعلقة وتدعوإطار الربنامج الرئيسي الثاين 

ً بامليزانية مستقبال ؛
بالعمل املتواصل الذي تضطلع به احملكمة بشأن موضوع مؤشرات األداء باعتبارها أداة ترحب-٦

ّ                                 لق بالقيادة واإلدارة الفع الني وتشجع احملكمة على مواصلة اشراك ّ          مهمة يف أدائها ملهامها، وخاص ة فيما يتع
ّ                                    الدول األطراف يف الوقوف على ما يستجد  من التطورات على صعيد مؤشر ات األداء؛

جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا إىل أن ينظر يف توصيات جلنة امليزانية واملالية بشأن تدعو-٧
ا أمانة الصندوق  االستئماين للضحايا، تشجع أمانة الصندوق االستئماين للضحايا على أن يواصل تعاو

دارة أمانة الصندوق جتري تقييما إلإىل آلية الرقابة املستقلة أن وتطلبالوثيق مع سائر أجهزة احملكمة 
ليها يف القرار تنفيذا لواليتها املنصوص عاالستئماين للضحايا لغرض الرفع يف مستوى فعاليته وكفاءته 

ICC-ASP/3/Res.7 ، ىل رئيس اجلمعية ومن خالله للجمعية يف املصف األول من عام ً  أن تقدم تقريرا  إو
؛٢٠١٩

دي من قلم تطلب-٨ إىل احملكمة أن تواصل، بالتشاور مع جلنة امليزانية واملالية، تطوير عملية امليزنة 
احملكمة، عن طريق:
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كمة الواحدة" بفضل كفالة استناد عملية امليزنة والفرضيات مواصلة تعزيز :مبدأ احمل(أ)
واألهداف اليت تنطوي عليها إىل ختطيط اسرتاتيجي سليم ومنسق مع حتديد األولويات؛

االفرتاضات بشأن مواصلة تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف (ب)
واألهداف واألولويات اليت يرتكز عليها مشروع امليزانية الربناجمية يف مرحلة مبكرة من عملية امليزنة؛

(ج)   استخدام أقصى درجات املرونة يف إدارة مواردها البشرية بالتفاعل مع األوضاع غري املتوقعة 
الستناد إىل متطلبات عبء العمل الفعلية؛ً                      مع القيام، ما أمكن إىل ذلك سبيال ، بإعادة وزع املوارد با

االستمرار يف إجياد السبل املناسبة للحفاظ على قدرة احملكمة يف املدى الطويل على الوفاء (د)
بواليتها بفعالية وكفاءة، مع مراعاة القيود املالية للدول األطراف؛

على مسببات التكلفة تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف (ه)
دف تعزيز القدرة على التنبؤ بامليزانية؛ املتوسطة األجل احملتملة 

(و)    مواصلة بذل أقصى اجلهود يف سبيل ضمان التنبؤات الدقيقة والنفقات على صعيد بنود 
امليزانية كلها؛

ا يف ذلك، حسب إىل احملكمة مواصلة تقدمي تقريرها السنوي عن أنشطة وأداء الربامج مبتطلب-٩
االقتضاء، املعلومات املتصلة بامليزانية املعتمدة، والنفقات والتباين على مستوى الربامج الفرعية مع مجيع 
بنود امليزانية، فضال عن النفقات واإليرادات املؤقتة جلميع الصناديق االستئمانية اليت تديرها احملكمة، 

ا املالية أيضا؛وينبغي أن تقدم احملكمة هذه املعلومات يف ب يانا
ّ       إىل احملكمة ن موافاة الدول األطراف بأرقام شهرية عن التدفقات النقدية، تبني  أرصدة تطلب–١٠

الصندوق العام، ورأس املال العامل والصندوق االحتياطي؛ حالة األنصبة املقررة؛ والتنبؤات الشهرية 
؛ للتدفقات املاليةوالسنوية

إىل تقييد استخدام وتدعوباملمارسات املالية اليت تعطي أولوية قصوى لدورة امليزانية السنوية تلتزم-١١
الصناديق املتعددة السنوات اليت تدار خارج دورة امليزانية؛

الموارد البشرية- ميم
مجعية الدول األطراف،إن 

ا اخلامسة عشرة بشأن املوافقة على تنفيذ مجيع هاإىل قرار إذ تشري عناصر الالذي اختذته يف دور
مبا يتماشى مع التغيريات ، ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١ً    املطبقة اعتبارا  من األجر اجلديدة الواردة يف رزمة 

ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ واجلداول الزمنية اليت اعتمد
ا الثامنة والعشرين الذي رحب إىل تقوإذ تشري أيضا رير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

؛)١٥(بالسياسة اليت وضعتها احملكمة بشأن جمموعة عناصر األجر املعدلة
بالعمل الذي تقوم به احملكمة لتنفيذ التعديالت املتعلقة بتنفيذ جمموعة عناصر األجر ترحب-١

اجلديدة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا وفقا ملعايري النظام املوحد لألمم املتحدة؛
لــد الثــاين، اجلــزء بــاء،(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧الوثــائق الرمسيــة ... الــدورة السادســة عشــرة ... )١٥( ، الفقــرة ١- ا

١٠٥.
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أن احملكمة تلقت النص الكامل للنظام اإلداري املعدل ذي الصلة مبنحة التعليم اليت تالحظ-٢
ّ                                            مها األمم املتحدة ومنحة التعليم اخلاص ة واالستحقاقات ذات الصلة وأن احلكمة بصدد حتقيق تقد

ً      االتساق بني هذا النظام ونظامها اإلداري تبعا  لذلك؛
ا الثانية والثالثني وإىل إىل احملكمة أن تقدم إىل تطلب-٣ اجلمعية يف جلنة امليزانية واملالية يف دور

ا  النص الكامل للقواعد املعدلة للنظام اإلداري املؤقت للموظفني املتعلقة مبنحة التعليم، عشرة الثامنة دور
؛من النظام األساسي للموظفني٢-١٢بند بالً ومنحة التعليم اخلاصة، واالستحقاقات ذات الصلة، عمال  

)١٦(سجلبالتوجيه اإلداري املتعلق بتصنيف وإعادة تصنيف الوظائف الذي أصدره املً حتيط علما  -٤

ا الثانية والثالثني وأن وتطلب  إىل جلنة امليزانية واملالية أن تقوم باستعراض التوجيه اإلداري هذا يف دور
. ٢٠١٩عدم املوافقة على أي إعادة للتصنيف طلبت لعام وتقررً                        تقدم تقريرا  يف هذا الشأن إىل اجلمعية، 

أداة للرتقية أو متثل تبعة من تبعات تزايد على أن إعادة تصنيف الوظائف ال ميكن أن تستخدموتشدد
؛أعباء العمل وتستذكر أمهية اإلنصاف والشفافية يف كافة عمليات اختاذ القرارات

بتوصية املراجع اخلارجي للحسابات الداعية إىل أن تسعى احملكمة جاهدة يف سبيل ً حتيط علما  –٥
تطبيق جمموعة موحدة من سياسات إدارة املوارد البشرية من خالل القواعد التشغيلية نفسها على أن يتوىل 

حدة على نطاق قلم احملكمة مسؤولية استبقاء وتطوير وتشجيع هذه القواعد املتعلقة باملوارد البشرية واملو 
احملكمة بأسرها وذلك بالتعاون مع سائر األجهزة؛

ً       ً        بتوصية املراجع اخلارجي للحسابات الداعية إىل أن تضع احملكمة ميثاقا  أخالقيا  وتنشره؛ً حتيط علما  -٦

اإلحاالت من مجلس األمن- نون
مجعية الدول األطراف،إن 

ا احملكمة إذ تالحظ مع القلق أن الدول األطراف حتملت وحدها حىت اآلن النفقات اليت تكبد
،)١٧(نتيجة لإلحاالت من جملس األمن التابع لألمم املتحدة

من نظام روما األساسي اليت تنص على أن تغطى نفقات احملكمة ١١٥إىل املادة وإذ تشري
واجلمعية، يف مجلة أمور، باألموال املقدمة من األمم املتحدة، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة، وخباصة فيما 

يتصل بالنفقات املتكبدة نتيجة لإلحاالت من جملس األمن،
من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم ١٣من املادة ١بالفقرة أنه، عمال وإذ تضع يف اعتبارها

املتحدة، ختضع الشروط اليت ترصد مبوجبها أي أموال للمحكمة مبوجب قرار للجمعية العامة لألمم 
املتحدة لرتتيبات مستقلة،

واملتعلقة بتقرير قلم احملكمة بشأن التكاليف التقريبية املخصصة حىت اآلن يف احملكمةً حتيط علما  -١
أن امليزانيات املعتمدة املخصصة لإلحاالت من جملس األمن وتالحظ، )١٨(باإلحاالت من جملس األمن

مليون يورو تقريبا وأن الدول األطراف حتملت حصريا هذه املبالغ؛٦١بلغت حىت اآلن 
يف هذه املسألة؛الدول األطراف على مواصلة املناقشات بشأن إمكانية املضي قدماتشجع-٢

)١٦(
ICC/AI/2018/002 ،٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢.

.١٩٧٠و١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم )١٧(
)١٨(

ICC-ASP/17/23.
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احملكمة إىل مواصلة تناول هذه املسألة يف احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير يف تدعو-٣
ة عشرة للجمعية.مناثهذا الشأن إىل الدورة ال

التعديالت على النظام المالي والقواعد المالية-سين 
مجعية الدول األطراف،إن 

ا األوىل املعقودة يف )١٩(النظام املايل والقواعد املاليةإذ تضع يف اعتبارها ٩الذي اعتمدته يف دور
بصيغته املعتمدة،٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 

ا الثالثنييف احلسبانوإذ تضع ،)٢٠(توصيات جلنة امليزانية واملالية يف دور
ذا كما هو مب٢-١٠٥و١- ١٠٥والقواعد ٧و٦و٥تعديل البنود املالية تقرر-١ ّ              ني  يف املرفقني 

التقرير.

الخطة الخمسية لالستراتيجية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات-عين
إن مجعية الدول األطراف،
ا احلادية والثالثني بشأن اخلطة اخلمسية ً إذ حتيط علما   بتوصية جلنة امليزانية واملالية يف دور

،)٢١(بتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلوماتلالسرتاتيجية املتعلقة 
ا الثانية والثالثني حال  يدخل يف نطاق تطلب-١ ً             إىل احملكمة أن توفر للجنة امليزانية واملالية يف دور

بارامرتات النظام املايل والقواعد املالية لنقل األموال اليت مل تصرف من االسرتاتيجية، بسبب التأخريات 
تليها.املوضوعية اليت حتدث على صعيد املشرتيات من سنة مالية إىل السنة اليت

التعديالت على النظام الداخلي للجنة الميزانية والمالية-فاء
إن مجعية الدول األطراف،

بالتعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام الداخلي للجنة امليزانية واملالية الذي تتضمنه ً حتيط علما  -١
ا الثالثني٢٥إىل ٢٣الفقرات من  ؛)٢٢(من املرفق اخلامس بتقرير اللجنة عن أعمال دور

مراعاة ، معمن قبل اجلمعيةللنظر يف اعتمادها إىل أنه ينبغي أن تكون التعديالت املقرتحة مربرة تشري-٢
ا؛ أن مجعية الدول األطراف هي اهليئة الوحيدة لصنع القرار اليت تتمتع بالسلطة الالزمة الستعراض قرارا

إىل جلنة امليزانية واملالية توفري املزيد من املعلومات األساسية املفصلة بشأن التعديالت تطلب-٣
املقرتحة؛

العامل يف الهاي مناقشة التعديالت املقرتحة، مبا يف ذلك معلومات إضافية إىل افريقتطلب-٤
توفرها اللجنة، يف سياق تيسري امليزانية، بغية متكني اجلمعية من اختاذ قرار حسب االقتضاء.

دال.–) اجلزء الثاين Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢الوثائق الرمسية ... الدورة األوىل ... )١٩(
)٢٠(

ICC-ASP/17/5 املرفقان السادس والسابع.١٤٠-١٣٨و١٣٦-١٣٣، الفقرات ،
)٢١(

ICC-ASP/17/15 ، ١٠٤الفقرة.
)٢٢(

ICC-ASP/17/15.
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المرفق

المتعلقة بالنظام المالي والقواعد الماليةتعديالت ال

للدول األطراف المنسحبةالمتعلقة بااللتزامات المالية التعديالت -ألف

: توفير األموال٥القاعدة ا

تشمل أموال احملكمة ما يلي:١-٥
ا الدول األطراف وفقا  للفقرة الفرعية )أ( من ١١٥املادة من )أ(ً                االشرتاكات املقررة اليت أجر

؛نظام روما األساسي
من نظام روما ١١٥من املادة )ب(املقدمة من األمم املتحدة وفقا للفقرة الفرعية األموال)ب(
األساسي؛
التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد والشركات والكيانات األخرى، )ج(

من نظام روما األساسي؛١١٦وفقا للمادة 
ميكن أن حتصل عليها.احملكمة أو تستحقهاقد اليت أي أموال أخرى )د(

، من ٤-٥الالئحةوفقا ألحكام عملهاتميل االعتمادات، رهنا بالتعديالت اليت يمتو يتم ٢-٥
من ١١٧الدول األطراف وفقا جلدول متفق عليه للتقييم، على النحو املنصوص عليه يف املادة اشرتاكات

، ألمم املتحدة مليزانيتها العاديةدته ااجلدول الذي اعتمعلىنظام روما األساسي. ويستند هذا اجلدول 
ويتم تعديله وفقا للمبادئ اليت يستند إليها هذا اجلدول من أجل مراعاة الفروق يف العضوية بني األمم 

مجعية الدول األطراف. وريثما يتم تلقي هذه من قبلدولهذا اجلداعتمسيتم اكمة. املتحدة واحمل
.العاملمتويل االعتمادات من صندوق رأس املال ميكن ، االشرتاكات

رة من الدول األطراف ر من االشرتاكات املق٢-٤ل االعتمادات املنصوص عليها يف املادة يمتو يتم ٣-٥
مجعية الدول األطراف يف كل قرار من قرارات امليزانية. وريثما يتم اتقررهضمن حدود٢-٥وفقا للمادة 

.العاملمتويل االعتمادات من صندوق رأس املال تلقي هذه املسامهات، ميكن
ُ  َّ                                                                               ت قي م مسامهات الدول األطراف لفرتة مالية على أساس االعتمادات اليت توافق عليها مجعية الدول ٤-٥

رى التعديالت على تقييمات الدول األطراف فيما يتعلق  :باآليتُ                                                األطراف لتلك الفرتة املالية. جت 
؛٧-٤مبوجب املادة املتنازل عنهاات أي رصيد من االعتماد)ا(
؛١٠-٥الالئحةة عن تقييم الدول األطراف اجلديدة مبوجب أحكام مجاملسامهات النا)ب(
؛١٢-٥مبوجب أحكام الالئحة املنسحبةللدول األطراف تقييمهااملسامهات املعاد )ج(

.ايرادات متنوعة)د(٢٣

٢٣
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مجعية الدول األطراف باستعراض واعتماد امليزانية وحددت مبلغ صندوق رأس قيامبعد )٢٤(٥-٥
دوق أن الصن٦-٦لالئحةإذا قررت مجعية الدول األطراف وفقا ،أو صندوق الطوارئالعاملاملال 

:فسيقوم رئيس قلم احملكمة بالتايل، سيمول من االشرتاكات املقررة
؛الدول األطرافائق ذات الصلة إىل الوثإرسال)أ(
ا فيما يتعلق )ب( السنوية املقررة والسلف املقدمة باالشرتاكاتإبالغ الدول األطراف بالتزاما

؛املال املتداول أو صندوق الطوارئإىل صندوق رأس 
م وسلفهم.دفعطلب منهم ال)ج( مسامها

١-١٠٥القاعدة 
الالئحةاإلطار الزمني لتطبيق 

في غضون ثالثين يوما من قرار جمعية الدول األطراف ٥-٥لالئحةالقلمرئيس يمتثل ٥- ٥
بالموافقة على الميزانية وعلى مستوى صندوق رأس المال المتداول.

اتعترب االشرتاكات املقررة والسلف٦-٥ ً  مستحقة وواجبة السداد بالكامل يف غضون ثالثني يوم ا بأ
السنة التقوميية ً                  أو اعتبار ا من اليوم األول من٥- ٥الالئحة املشار إليه يف رئيس القلممن استالم إيصال 

ا كانون الثاين/يناير من السنة التقوميية التالية، يعترب الرصيد غري ١سبق. واعتبارا من األ، أيهما اليت تتعلق 
ا متأخرة مبدةوالسلفاالشرتاكاتاملسدد هلذه  سنة واحدة.بأ

سب حب، العاملوالسلف املقدمة إىل صندوق رأس املال ييم ودفع االشرتاكاتسيتم تق)٢٥(٧-٥
، بعملة املقر القانوين للمحكمة. وجيوز أيضا تسديد االشرتاكات والسلف ، إىل صندوق الطوارئاالقتضاء

، بأي عملة أخرى قابلة سب االقتضاء، إىل صندوق الطوارئحب، العاملاملقدمة إىل صندوق رأس املال 
تقرر الدفع بعملة اليتإىل عملة املقر القانوين للمحكمة. وستتحمل الدولة الطرفبدون قيودويل للتح

غري عملة املقر القانوين للمحكمة أي تكلفة لتحويل العمالت.

٢-١٠٥القاعدة 
لالشتراكاتسعر الصرف المعمول به 

باليورو بأفضل سعر صرف متاح هاما يعادل، يتم حساب االشتراكات المدفوعة بعمالت أخرى
للمحكمة في تاريخ الدفع.

يف، مث العاملً                  أوال  يف صندوق رأس املال يتم إيداعهااملدفوعات اليت تدفعها دولة طرف)٢٦(٨-٥
سب ترتيب تقييم الدولة الطرف.حبصندوق الطوارئ، يف، مث شرتاكات املستحقة للصندوق العاماال
إىل كل اجتماع جلمعية الدول األطراف تقريرا عن حتصيل االشرتاكات والسلف رئيس القلميقدم ٩-٥

.العاملاملقدمة إىل صندوق رأس املال 

ICC-ASP/4/Res. 10بصيغتها املعدلة بواسطة )٢٤(
.ICC-ASP/4/Res.10بصيغتها املعدلة بواسطة)٢٥(
.املرفقICC-ASP/3/Res.4القرار بصيغتها املعدلة بواسطة)٢٦(
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ً       ً     يتعني على الدول األطراف اجلديدة أن تقدم اشرتاكات عن السنة اليت تصبح فيها دوال  أطرافا  وأن ١٠-٥
اليت حتددها مجعية الدول بالنسبالعاملتقدم نصيبها من جمموع السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال

األطراف.
ا من نظام روما األساسي، من أي التزامات مالية، إعفاءال جيوز ١١-٥ الدولة الطرف، بسبب انسحا

مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، مسامهة تلك الدولة الطرف يف التكاليف اإلمجالية للمباين الدائمة 
ً              أخرى متعددة السنوات. اليت كانت مستحقة عندما كانت طرف ا يف نظام روما وأي التزامات مالية

األساسي.
على الدول األطراف اليت تنسحب من نظام روما األساسي أن تسدد مدفوعات تناسبية من ٢-٥

ائي . سيتم حتديد الوضع املايل النهاالنسحاباالشرتاكات السنوية املقررة املتعلقة بالسنة اليت يسري فيها 
للدولة الطرف على أساس نصيبها يف:

وجد؛إذافائض نقدي يف امليزانية، )أ(
؛العاملصندوق رأس املال )ب(
صندوق الطوارئ.و )ج(

باحتجاز األصولتعديالت على اللوائح والقواعد المالية المتعلقة -باء

األموال: ٦القاعدة
منواحلسابات اخلاصة املمولة بالكامل من التربعات، أوجيوز إنشاء الصناديق االستئمانية٥-٦

طلبات التعاون املتعلقة بالضبطبعدباإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك املتعلقةاألموال اليت تتلقاها احملكمة 
وإحالتها إىل هيئة الرئاسة ومن خالل جلنة امليزانية رئيس القلماألخرى من احملكمة، وإغالقها من جانب 

ملالية، إىل مجعية الدول األطراف.وا
جيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة متول كليا أو جزئيا من 

االشرتاكات املقررة.
حتدد السلطة املختصة بوضوح أغراض وحدود كل صندوق استئماين واحتياطي وحساب خاص. ما مل 

هذه الصناديق واحلسابات وفقا هلذه اللوائح.تم إدارةتتقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، 

: مصادر دخل أخرى٧القاعدة 

كافة مصادر الدخل األخرى ما عدا:١-٧
لميزانية؛لقدمها الدول األطراف تاملقررة اليت االشرتاكات)أ(
نظام روما من ١١٥املادة من )ب(ألموال املقدمة من األمم املتحدة وفقا للفقرة الفرعية ا)ب(
؛األساسي
ها الدول قدمت، اليت ٣- ٧ن نظام روما األساسي واملادة م١١٦التربعات وفقا للمادة )ج(

؛فراد والشركات والكيانات األخرىاألطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية واأل



ICC-ASP/17/20 Advance version

38 20E121218

االحتجازبعدباإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك ةتعلقاملاألموال اليت تتلقاها احملكمة )د(
طلبات التعاون األخرى من احملكمة،املتعلقة ب
يتم تصنيفها  الفرتة املالية خاللعملهاتمياليت مباشرةاملبالغ املسرتدة للمصروفات)هـ(

، لإليداع يف احلساب العام.١- ٦و٦-٤، ألغراض الالئحة كإيرادات متنوعة


