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ICC-ASP/19/Res.1

اعتُمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف  16كانون األول /ديسمرب 2020
ICC-ASP/19/Res.1

ق ررار ة اررل الررف ب ان رران ة ررانجم ا املارتاررل ال

اررل ا ق ررل ل ر ،2021

ص ررقف أ رامل ا ر ر ب ال مر ر ل ر ر  ،2021ج ررف ب انرت رررل ا ق رررر لتوزير ر

رتفقر ا امة ررل ايق ااررل الف لاررل ،يوير اادت ر ااا ل ر  ،2021صررقف أ
الطوارئ
إن مجعية الدول األطراف،
قد نظرت يف امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") لعام 2021
واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة هبذه امليزانية الواردة يف تقريري جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال
دورتيها الرابعة( )1والثالثني واخلامسة) (2والثالثني،
وإذ حتيط علما ابلتوصيات الواردة يف التقرير النهائي الستعراض اخلبري املستقل بشأن احملكمة اجلنائية
الدولية ونظام روما األساسي( ،)3وال سيما فيما يتعلق بعملية امليزانية ،دون املساس ابلقرار املتعلق
ابستعراض احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي،

الف-

ا املارتال ال

ال ل

2021

 -1توافق على اعتمادات يبلغ جمموعها  148 000 259يورو يف أبواب االعتمادات املبينة يف
اجلدول التايل:
ابب االعتماد

الربانمج الرئيسي األول
الربانمج الرئيسي الثاين

اهليئة القضائية
مكتب امل ّدعي العام

آبالف اليورو

11 756,3
47 4334,8

الربانمج الرئيسي الثالث
الربانمج الرئيسي الرابع
الربانمج الرئيسي اخلامس

قلم احملكمة
أمانة مجعية الدول األطراف
املباين

75 784,0
72 837 ,0
2 270,0

الربانمج الرئيسي السادس
الربانمج الرئيسي السابع5-

أمانة الصندوق االستئماين للضحااي
آلية الرقابة املستقلة

3 199,6
739,5

الربانمج الرئيسي السابع6-

مكتب املراجعة الداخلية

752,7
144 673,9

اجملموع الفرعي

( )1الواثئق الرمسية  ...الدورة التاسعة عشرة  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء.1-
( )2املرجع نفسه ،اجلزء ابء.2-
(ICC-ASP/19/16 )3
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ابب االعتماد

الربانمج الرئيسي السابع2-

آبالف اليورو
3 585.1

قرض الدولة املضيفة

اجمل وع

148 259,0

 -2تالحظ أن الدول األطراف اليت اختارت تسديد مدفوعاهتا يف املباين الدائمة دفعة واحدة واليت
سددت هذه املدفوعات بكاملها لن تدخل يف حساب االشرتاكات املقررة املقابلة للربانمج الرئيسي السابع-
( 2قرض الدولة املضيفة) البالغ قدرها  3 585 100يورو؛
 -3تالحظ أيضاً أن هذه االشرتاكات ستؤدي إىل اخنفاض مستوى االعتمادات يف امليزانية الربانجمية لعام
 2021اليت يلزم تقديرها لتحديد االشرتاكات املقررة للدول األطراف من  148 000 259يورو إىل
 900 673 144يورو ،وأن هذا املبلغ سيتم تقديره وفقاً للمبادئ املبينة يف القسم هاء؛
 -4توافق أيضاً على اجلدول التايل ملالك املوظفني لكل ابب من أبواب االعتمادات أعاله:

2
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مكتب
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مجعية
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ابء-

صقف أ رامل ا ب ال م ل

2021

إن مجعية الدول األطراف،
إذ تش ييري إىل أن الغ ييرض م يين إنش يياء ص ييندوق رأس امل ييال العام ييل ه ييو كك ييني احملكم يية م يين مواجه يية
مشاكل السيولة على املدى القصري ريثما ترد االشرتاكات املقررة(،)4
وإذ حتيييط علمييا بتوصييية جلنيية امليزانييية واملالييية يف دورهتييا السييابعة والعشيرين إعييادة مسييتوى صييندوق
رأس املييال العامييل إىل مييا يعييادل نفقييات احملكميية يف شييهر واحييد تقريبييا وفقييا مليزانييية احملكميية املعتمييدة لعييام
 11.6( 2016مليون يورو)(،)5
وإذ حتيط علما أيضا بتوصية اللجنة ابلنظر يف جدول زمين متعدد السنوات للتمويل(،)6
-1

تالحظ أن صندوق رأس املال العامل أنشئ يف عام  2019مببلغ  11.6مليون يورو؛

-2

تالحظ أيضا أن الرصيد احلايل لصندوق رأس املال العامل يبلغ  11,5ماليني يورو؛

 -3تقرر إنشاء صندوق رأس املال العامل لعام  2021مببلغ  11.6مليون يورو وأتذن للمسجل
بتقدمي سلف من الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة؛
 -4حتيط علما بتوصية اللجنة( )7يف دورهتا الثانية والثالثني ابإلبقاء على مستوى صندوق رأس املال
العامل عند شهر واحد من نفقات احملكمة ،وتوصي ابلتايل بزايدة املستوى احلكمي للصندوق إىل 12.3
مليون يورو ،وتالحظ أن اللجنة أوصت يف دورهتا اخلامسة والثالثني ،يف ضوء خماطر السيولة اليت تواجهها
احملكمة ،أبن يبقي املكتب واجلمعية العامة على مستوى صندوق رأس املال املتداول قيد االستعراض ،كما
تالحظ أن الدول األطراف ستواصل النظر يف هذه املسألة اهلامة والعاجلة من خالل آلية التيسري التابعة
للفريق العامل يف الهاي واملعنية ابمليزانية؛
 -5تقرر أنه جيوز فقط للمحكمة أن تستخدم األموال الفائضة واألموال املتلقاة من تسديد
االشرتاكات املقررة لبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال العامل.

جام-

ااش اك ا غري ا سفا
إن مجعية الدول األطراف،
إذ ترحب بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف
الواردة يف هذا التقرير(،)9

( )8

وخاصة ابالستنتاجات والتوصيات

 -1حتث مجيع الدول األطراف على تسديد االشرتاكات املقررة يف الوقت املناسب ،وتطلب إىل
احملكمة والدول األطراف أن تبذل جهودا جدية وأن تتخذ ما يلزم من خطوات لتقليل املتأخرات
واالشرتاكات غري املسددة قدر اإلمكان من أجل جتنب مشاكل السيولة يف احملكمة ،وتطلب أيضا إىل
احملكمة تزويد اللجنة جبميع املعلومات املتعلقة ابالشرتاكات املقررة غري املسددة قبل الدورة العشرين جلمعية
الدول األطراف؛
( )4البند  2-6من النظام املايل والقواعد املالية.
( )5الواثئق الرمسية  ...الدورة اخلامسة عشرة  ،(ICC-ASP/15/20) 2016 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرة .144
( )6املرجع نفسه ،الفقرة .148
( )7الواثئق الرمسية  ...الدورة اخلامسة عشرة  ،(ICC-ASP/15/20) 2016 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرة

.66

()8
( )9املرجع نفسه ،الفقراتن  15و.16
.ICC-ASP/19/27
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 -2ترحب ابملبادئ التوجيهية اليت وضعتها احملكمة( ،)10وفقا للقواعد واألنظمة القائمة ،لتمكني
الدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا اخلاضعة ألحكام الفقرة  8من املادة  112من نظام روما
األساسي واليت تواجه صعوابت اقتصادية كبرية من الدخول يف خطط طوعية ومستدامة للتسديد ،وتشجع
الدول األطراف اليت عليها متأخرات ،رهنا أبحكام الفقرة  8من املادة  ،112على الدخول بصفة
طوعية ،وابلتنسيق مع احملكمة ،يف مثل هذه اخلطط ،وتطلب كذلك إىل احملكمة إبقاء الدول األطراف
على علم أبي خطط تسديد من هذا القبيل وتنفيذها من خالل آلية التيسري التابعة للفريق العامل يف
الهاي واملعنية ابمليزانية ،مبا يف ذلك عن طريق التقارير املالية الشهرية اليت تقدمها إىل الدول األطراف؛
 -3حتيط علما بتوصيات اللجنة( )11واملراجع اخلارجي( )12بشأن مسائل السيولة وتالحظ أن الدول
األطراف ستواصل النظر يف هذه املسالة من خالل آلية التيسري التابعة للفريق العامل يف الهاي واملعنية
ابمليزانية.

ااب-

صقف أ الطوارئ
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تشري إىل قرارها  ICC-ASP/3/Res.4الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ  10ماليني
يورو ،وقرارها  ICC-ASP/7/Res.4الذي طلبت فيه إىل املكتب أن ينظر يف خيارات لتجديد موارد كل
من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل،
وإذ تشري أيضا إىل أن صندوق الطوارئ إمنا أنشئ لضمان قدرة احملكمة على الوفاء مبا يلي( :أ)
التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة إثر اختاذ املدعي العام قرارا بفتح حتقيق ،أو (ب) نفقات ال مناص منها
بسبب حدوث تطورات يف أوضاع قائمة مل يكن من املمكن توقعها ،أو مل يكن من املمكن تقديرها بدقة
عند اعتماد امليزانية ،أو (ج) التكاليف املرتبطة ابجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف(،)13
وإذ حتيط علماً مبشورة اللجنة يف التقارير عن أعمال دوراهتا احلادية عشرة والثالثة عشرة والتاسعة
عشرة واحلادية والعشرين،
وإذ تشري إىل أن اجلمعية قررت يف دورهتا السادسة عشرة أن تقوم ،إذا اخنفض مستوى صندوق
الطوارئ إىل ما دون  5.8ماليني يورو حبلول دورهتا السابعة عشرة ،بتقدير مدى احلاجة إىل جتديد
موارده ،مع مراعاة تقرير جلنة امليزانية واملالية( )14والبند  6-6من النظام املايل والقواعد املالية،
-1

تالحظ أن املستوى احلايل لصندوق الطوارئ يبلغ  5.2ماليني يورو؛

-2

تقرر إبقاء صندوق الطوارئ عند مستواه احلكمي البالغ قدره  7.0ماليني يورو لعام 2021؛

 -3تطلب إىل املكتب إبقاء العتبة البالغ قدرها  7.0ماليني يورو قيد االستعراض يف ضوء املزيد من
اخلربة لسري العمل يف صندوق الطوارئ.

(.ICC-ASP/18/6 )10
( )11الواثئق الرمسية  ...الدورة الثامنة عشرة  ،(ICC-ASP/18/20) 2019 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،3-الفقرة .193
( ،ICC-ASP/18//2/Rev.1 )12التوصية  ،9تقرير مراجعة احلساابت النهائي عن عملية ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية.

( )13البند  6-6من النظام املايل والقواعد املالية.
( )14الواثئق الرمسية  ...الدورة السابعة عشرة  ،(ICC-ASP/17/20) 2018 ...اجمللد الثاين ،اجلزء
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ه ء-

جف ب انرت رل ا قرر لتوزي رتفق ا امة ل
إن مجعية الدول األطراف،
 -1تقرر ،فيما يتعلق بعام  ،2021أن يتم تقدير االشرتاكات املقررة للدول األطراف وفقا للجدول
الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة مليزانيتها العادية يف الفرتة  ،)15(2021-2019املعدل وفقا
للمبادئ اليت يقوم عليها اجلدول()16؛
 -2تالحظ أنه ابإلضافة إىل ذلك ،ينطبق أي حد أقصى لالشرتاكات املقررة ألكرب املسامهني وأقل
البلدان منوا يف امليزانية العادية لألمم املتحدة على جدول األنصبة املقررة للمحكمة.

ا-

يوي اادت ااا ل

2021

إن مجعية الدول األطراف،
 -1تالحظ أن املدفوعات املقابلة للقرض املقدم من الدولة املضيفة يف الربانمج الرئيسي السابع،2 -
سيؤداين إىل اخنفاض مستوى اعتمادات امليزانية اليت يلزم تقديرها لتحديد االشرتاكات املقررة للدول
األطراف مبقدار 144 900 673يورو؛
 -3تق ِرر ،فيما يتعلق بعام  ،2021كويل اعتمادات امليزانية البالغ قدرها 144 900 673يورو،
اليت وافقت عليها اجلمعية مبوجب الفقرة  1من القسم ألف من هذا القرار ،وفقاً للبندين  1-5و2-5
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة؛

زاي-

مر ين امة ل
إن مجعية الدول األطراف،
إذ حتيط علما بتوصيات جلنة امليزانية واملالية فيما يتعلق ابلصيانة واستبدال األصول الثابتة ملباين
احملكمة(،)17
 -1توافق على استبدال األصول الثابتة ملباين احملكمة على مستوى  378,9ألف يورو يف عام
 ،2021مع التشديد على ضرورة النظر يف الصيانة واستبدال األصول الثابتة معا؛
 -2تكرّر على ضرورة وجود ما يربر استبدال األصول الثابتة كاما وأن يقتصر االستبدال على العناصر
الضرورية للغاية فقط ،وتطلب إىل احملكمة أن تواصل ضمان اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق وفورات
وكفاءات ،مبا يف ذلك استخدام بدائل الستبدال األصول الثابتة كلما كان ذلك ممكنا ،وتدعو احملكمة إىل
تقدمي خطة متوسطة ومستكملة طويلة األجل وتقديرات خلطط وتقديرات استبدال رأس املال مبا يتماشى مع
هذه املبادئ؛
 -3تالحظ أنه ينبغي كويل أي احتياجات الستبدال األصول الثابتة الناشئة يف املستقبل القريب يف
نطاق عملية امليزانية العادية؛
 -4ترحب ابعتزام اللجنة استعراض اخلطط والتقديرات املتوسطة والطويلة األجل ،فضال عن اآلليات
املالية واإلدارية ،مبا يف ذلك البدائل املمكنة للرتتيبات التعاقدية احلالية ،يف دورتيها السادسة والثالثني والسابعة
(.A/RES/73/271 )15
( )16نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،املادة .117
( )17الواثئق الرمسية  ...الدورة التاسعة عشرة  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرات من
 95إىل ..107

R1-A-211220

5

ICC-ASP/19/Res.1

والثالثني ،)18( ،وتدعو اللجنة إىل مواصلة اجراء حتليل وتقييم مفصلني للميزانية املقرتحة مع مراعاة احلاجة
إىل حتديد األولوايت؛
 -5تشري إىل توصية اللجنة( )19املتعلقة إنشاء آلية لتقدمي مشورة اخلرباء بدون مقابل من الدول
األطراف يف ختطيط وتنفيذ استبدال األصول الثابتة ،وتدعو الدول األطراف إىل مواصلة استكشاف هذه
االمكانية وطرح اقرتاحات يف هذا الصدد؛
 -6تؤكد من جديد أن املكتب مكلف ابلوالية املتعلقة ابهليكل اإلداري والتكلفة اإلمجالية للملكية من
خالل آلية التيسري التابعة للفريق العامل يف الهاي واملعنية ابمليزانية ،وتطلب تقدمي تقرير عن هذا املوضوع
لتنظر فيه اجلمعية يف دورهتا العشرين؛
-7

ء-

ترحب مع التقدير ابألعمال الفنية اليت منحتها عدة دول أطراف ملباين احملكمة يف عام .2020

مق قلل انمواب ةني ال امج الرااسال يف إ ر ا املارتال ال

ال ا ت ف ل

2020

إن مجعية الدول األطراف،
إذ تدرك أنه مبوجب البند  8-4من النظام املايل والقواعد املالية ،ال جيوز مناقلة األموال بني أبواب
االعتمادات إال إذن من اجلمعية،
 -1تقرر أنه وفقاً للممارسة املتيَّبَعة ،جيوز للمحكمة مناقلة أي أموال متبقية من الربامج الرئيسية يف
هناية عام  2020إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة مل تكن متوقعة أو مل يكن من املمكن تقديرها بدقة
يف برانمج رئيسي واحد بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى ،من أجل ضمان استنفاد املبالغ
املعتمدة لكل برانمج رئيسي قبل استخدام صندوق الطوارئ.

ء-

مراج ل احلس ابا
إن مجعية الدول األطراف،
إذ أتخذ يف االعتبار ميثاق جلنة مراقبة احلساابت الذي اعتمدته يف دورهتا الرابعة عشرة(،)20
بصيغته املعدلة،
وإذ حتيط علماً ابلتقريرين عن أعمال الدورتني احلادية عشرة والثانية عشرة للجنة املراجعة،)21
-1

وإذ حتيط علماً أيضاً بتوصيات جلنة امليزانية واملالية بشأن املسائل املتعلقة ابملراجعة(،)22
ترحب ابلتقريرين عن أعمال الدورتني احلادية عشرة والثانية عشرة للجنة املراجعة؛

 -2تقرر تعيني يقرر أن ُُيدد على املدى الطويل لوحة احلساابت والتفتيش جلمهورية كوراي بصفتها
مراجع احلساابت اخلارجي ،واحملكمة اجلنائية الدولية ،والصندوق االستئماين للضحااي ملدة أربع سنوات
تبدأ مبستهل السنة املالية 2021؛
( ،ICC-ASP/19/15 )18الفقراتن ة  105و.106
( )19الواثئق الرمسية  ...الدورة الثامنة عشرة  ،(ICC-ASP/18/20) 2020 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرة
 116الواثئق الرمسية  ...الدورة التاسعة عشرة  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرة
.114
( )20الواثئق الرمسية  ...الدورة الرابعة عشرة  ،(ICC-ASP/14/20) 2015 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،3-املرفق الرابع.
( AC/9/5 )21و ، AC/10/5متاحان على موقع جلنة املراجعة .https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee.
( )22الواثئق الرمسية  ...الدورة التاسعة عشرة  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرات ،24-20
والواثئق الرمسية  ...الدورة التاسعة عشرة  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرة .114
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 -3تشري إىل طلبها إىل املراجع اخلارجي ،ديوان احملاسبة ،أن جيري تقييما هليئات الرقابة التابعة
للمحكمة كجزء من عمله يف عام  2020بدال من مراجعة األداء ،وأن يوصي ابإلجراءات املمكن
اختاذها بشأن والية كل منها وتسلسل اإلبالغ ،مع االحرتام الكامل الستقالل احملكمة ككل ،وتتطلع إىل
النظر يف نتيجة هذا التقييم مبجرد توافره؛
 -5حتيط علما ابلتعديالت املقرتح إدخاهلا على ميثاق جلنة املراجعة الواردة يف املرفق الثالث لتقرير جلنة
املراجعة عن أعمال دورهتا العاشرة ،وتقرر النظر يف هذه التعديالت ،مع مراعاة نتائج التقييم الذي سيجريه
املراجع اخلارجي ،وتقرير استعراض اخلبري املستقل ،23من أجل اختاذ قرار حسب االقتضاء.

ايء-

الرق ةل دلى إاار ا املارتال
إن مجعية الدول األطراف،
 -1تالحظ أن اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة والصندوق
االستئماين للضحااي تتسم ابحليوية ويتم حتديثها ابنتظام؛
 -2حتيط علما ابخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة للفرتة -2019
 2021والصندوق االسستئماين للضحااي،وتالحظ أيضا أن اخلطط االسرتاتيجية تستفيد من اآلراء
والتعليقات اليت تبديها الدول األطراف يف احلوار مع احملكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة والصندوق
االسستئماين للضحااي؛
 -3ترحب بتقرير مكتب املدعي العام عن تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة ، 2018-2016
وتطلب إىل احملكمة أن تواصل تقييم الدروس املستفادة منها وتطويرها وتطبيقها؛
 -4تؤكد من جديد أمهية تعزيز العالقات واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزنة،
وأهنما أمران ضروراين ملصداقية النهج االسرتاتيجي الطويل األجل واستدامته؛
 -5تشري إىل دعوهتا املوجهة إىل احملكمة إلجراء مشاورات سنوية مع املكتب خالل الربع األول من
العام بشأن تنفيذ خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة ،والسيما بشأن استخدام مؤشرات
األداء وإدخال حتسينات عليها؛
 -6تدعو احملكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة والصندوق االسستئماين للضحااي إىل تقدمي
تقرير سنوي إىل اجلمعية عن تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية؛
 -7تالحظ الدور الرقايب الذي تقوم به جلنة املراجعة ،وجلنة امليزانية واملالية ،واملراجع اخلارجي ،وآلية
الرقابة املستقلة ،ومكتب املراجعة الداخلية ،وتوصي أبن تواصل هذه اهليئات توسيع نطاق تنسيقها من
أجل حتسني تبادل املعلومات يف الوقت املناسب واإلبالغ عن النتائج فيما بينها ،وبينها وبني أجهزة
احملكمة واملكتب واجلمعية من أجل تعظيم قدراهتا الرقابية ،وجتنب ازدواجية االختصاص والعمل.

ك ن-

ض مق

ا ا املارتال

إن مجعية الدول األطراف،
 -1تطلب إىل احملكمة أن تقدم مقرتحات مستدامة للميزانية الربانجمية لعام  2022تقوم على
تقييمات مالية شفافة ودقيقة وحتليل االحتياجات .وينبغي أن ال تتجاوز الزايدات املقرتحة املطلوبة مستوى
()23
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امليزانية املعتمدة لعام  2021إال عند الضرورة ألغراض األنشطة املقررة وبعد اختاذ مجيع التدابري املمكنة
لتمويل هذه الزايدات من خالل الوفورات والكفاءات؛
تبني التكاليف املتعلقة ابلسنة التالية عن طريق
 -2تشري إىل أن امليزانية الربانجمية املقرتحة ينبغي أن ّ
تسليط الضوء أوالً على التكاليف املرتبطة مبواصلة األنشطة اجلارية مث اقرتاح التغيريات املراد إدخاهلا على
تلك األنشطة مع تقدير التكلفة الكاملة هلذه التغيريات؛
 -3تدعو احملكمة إىل مواصلة ضمان عملية داخلية صارمة للميزانية بناء على توجيهات قلم احملكمة
وذلك كجزء من دورة سنوية أتخذ يف االعتبار النفقات السابقة وتفضي إىل اقرتاح ميزانية سليمة وشفافة،
مما يسمح للمحكمة إدارة حالتها املالية على حنو مسؤول ،وتشجع احملكمة على بذل مجيع اجلهود
املمكنة لضمان ميزانية متوازنة ،حسب االقتضاء ،بني األجهزة ،وتشدد على ضرورة أن تسعى احملكمة إىل
تقدمي مقرتحات دقيقة ومستدامة بشأن امليزانية استنادا إىل توقعات قوية؛
 -4ترحب بتوصية املراجع اخلارجي( )24أبن تتساءل احملكمة عن طبيعة االعتمادات احلالية عند اعداد
امليزانية السنوية املقرتحة لتاليف حدوث احنراف تدرجيي يف اعتمادات امليزانية؛
 -5تشري إىل استنتاجات املراجع اخلارجي بشأن عمليات املوازنة املالية( ،)25وتشري أيضا إىل الدعم
الذي تقدمه الدول األطراف للمحكمة بعدة طرق ،وكذلك من خارج عملية امليزانية العادية؛
 -6ترحّب ابحلوار البنّاء الذي دار بني جلنة امليزانية واملالية واحملكمة يف الدورة الثانية والثالثني للجنة
بشأن تقدمي مقرتحات امليزانية وتطلب إىل احملكمة أن تضع أهدافا سنوية للكفاءة يف احملكمة أبكملها وأن
تقدم مرفقا للميزانية الربانجمية لعام  2022يتضمن االجنازات اليت حتققت بشأن هذه األهداف فضال عن
معلومات تفصيلية كيز بوضوح ،بقدر اإلمكان ،بني الوفورات والكفاءات والتخفيضات يف التكاليف غري
املتكررة والتخفيضات يف التكاليف اإلضافية اليت حتققت يف عام  2021والتوقعات لعام ،2022
وتشري ،وفقا ملا أوصى به املراجع اخلارجي( ،)26إىل الوفورات والكفاءات الناجتة عن مبادرات إدارية حقيقية
واليت تؤثر على خط األساس؛
 -7ترحب أيضا بتوصيات اللجنة املتعلقة بعرض مقرتحات امليزانية واجلهود اليت تبذهلا احملكمة يف هذا
الصدد ،وتشجع على مواصلة التحسني ،وتالحظ أن اللجنة ستستكمل أعماهلا بشأن التدابري اليت اختذهتا
احملكمة قبل دورهتا السادسة والثالثني ،وستدرج تعليقاهتا يف تقاريرها املقدمة إىل مجعية الدول األطراف.

ا-

القهج ااس اتاجي لتحسني د لال ا املرتل
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تضع يف اعتبارها االستقالل والسرية الالزمني للسماح للسلطة القضائية ومكتب املدعي العام
مهامهما،
أبداء ّ

 -1وإذ ترى أن احملكمة ككنت من التخفيف من اآلاثر الضارة لوابء "كوفيد "19-وضمان استمرارية
تصريف األعمال من خالل املرونة وتعدد االستخدامات يف إدارهتا السليمة للعمليات ،وإذ تالحظ أن
ختفيضات التكاليف يف امليزانية تتصل جزئيا هبذه الظروف االستثنائية؛

( )24تقرير املراجعة النهائية بشأن إدارة املوارد البشرية ) ،(ICC-ASP/18/2/Rev.1التوصية .2
( )25املرجع نفسه ،الفقرة .2 213
( )26املرجع نفسه  ،التوصية .3
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 - 2تؤكد الدور الرئيسي الذي يقوم به تقرير جلنة امليزانية واملالية يف التحضري للمناقشات املتعلقة
ابمليزانية يف دورات اجلمعية ،وتطلب إىل اللجنة أن تتأكد من نشر تقاريرها يف أقرب وقت ممكن بعد كل
دورة من دوراهتا؛
 - 2تكرر التأكيد على ضرورة تقدمي الواثئق ،من حيث املبدأ ،قبل  45يوما على األقل من بداية الدورة
املعنية للجنة بلغيت العمل يف احملكمة؛
 - 3تشدد على األمهية البالغة لتحقيق وفورات احلجم ،وتبسيط األنشطة ،وحتديد االزدواجية احملتملة،
وتعزيز التآزر داخل األجهزة املختلفة للمحكمة وفيما بني هذه األجهزة؛
 -4ترحب ابجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احملكمة لتنفيذ "مبدأ احملكمة الواحدة" تنفيذا كامال عند وضع
امليزانية الربانجمية املقرتحة مما أدى إىل إدخال حتسينات يف عملية امليزنة؛
 -5ترحب جبداول املقارنة الواردة يف تقرير اللجنة واليت تبني الزايدات السنوية يف امليزانيات الربانجمية
املعتمدة خالل الفرتة  272020-2013وخمصصات امليزانية حبسب كل حتقيق انشط جيري يف إطار
الربانمج الرئيسي الثاين وتدعو احملكمة إىل إدراج صيغ حمدثة هلذه اجلداول يف املقرتحات املتعلقة ابمليزانية
مستقبالً؛
 -6ترحب ابلعمل املستمر الذي تقوم به احملكمة بشأن موضوع مؤشرات األداء ابعتباره أداة مهمة
لالضطالع مبهامها ،السيما فيما يتعلق ابلقيادة واإلدارة بصورة فعالة ،وتشجع احملكمة على مواصلة هذا
العمل يف ضوء توصيات املراجع اخلارجي وتبادل املعلومات مع الدول األطراف بشأن ما يستج ّد من
تطورات على صعيد مؤشرات األداء؛
 -7يالحظ ،فيما يتعلق بتقرير آلية الرقابة املستقلة (تشرين الثاين/نوفمرب  )2019عن تقييم أمانة الصندوق
االستئماين للضحااي ،قرار جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي يف كانون األول/ديسمرب 2019
بقبول توصيات التقرير وطلب إىل املدير التنفيذي تقدمي خطة عمل لتنفيذ التوصيات؛ يشري أيضا إىل موافقة
اجمللس على خطة العمل يف آذار/مارس  2020وإدماجها يف اخلطة االسرتاتيجية املنقحة للصندوق
االستئماين للضحااي وتعقب أنشطته ،كما اعتمد كالمها يف آب/أغسطس2020؛ ُييط علماً إخطار
الصندوق االستئماين للضحااي ابإلصدارات العامة من أداة تعقب األنشطة ،وكذلك مبذكرة اإلدارة الصادرة يف
تشرين األول/أكتوبر  ،2020وابلتايل إجراء حماسبة شفافة وشاملة ألنشطة الصندوق االستئماين للضحااي،
مبا يف ذلك ما يتعلق بتوصيات آلية الرقابة املستقلة؛ وتشجع جملس وأمانة الصندوق االستئماين للضحااي،
ابلتعاون الوثيق مع احملكمة ،وال سيما مع قلم احملكمة ،على مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل حتسني أداء
الصندوق االستئماين للضحااي وزايدة الكفاءة والفعالية فيما يتعلق بواليته ،وأهدافه االسرتاتيجية املتمثلة يف
التأثري على الضحااي واألداء التنظيمي؛
 -8تالحظ أمهية إعادة النظر ابستمرار يف قيمة األنشطة اجلارية ،مبا يف ذلك يف الفرص احملتملة
إلعادة التوزيع( ،)28وتشري إىل أن حتديد األولوايت بعناية مبدأ مهم لإلدارة اجملدية والفعالة ومفتاح لتحقيق
نتائج انجحة؛
 -9تطلب إىل احملكمة أن تواصل ،ابلتشاور مع جلنة امليزانية واملالية ،وبناء على توجيهات قلم احملكمة،
تطوير عملية امليزانية عن طريق ما يلي:
(أ) زايدة تعزيز "مبدأ احملكمة الواحدة" عن طريق ضمان أن تستند عملية امليزانية وافرتاضاهتا
وأهدافها األساسية إىل ختطيط اسرتاتيجي منسق وقوي ،مع حتديد األولوايت؛
( )27الواثئق الرمسية  ...الدورة التاسعة عشرة  ،(ICC-ASP/19/20) 2020 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء 2-املرفق اخلامس.
( ،ICC-ASP/18/15 )28املرفق .27
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(ب) مواصلة تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف بشأن االفرتاضات
واألهداف واألولوايت اليت يقوم عليها مشروع امليزانية الربانجمية يف مرحلة مبكرة؛
(ج) استخدام أقصى درجات املرونة يف إدارة مواردها البشرية عند االستجابة حلاالت غري
متوقعة مع القيام ،أبقصى قدر ممكن ،إعادة توزيع املوارد على أساس متطلبات عبء العمل الفعلية؛
(د) االستمرار يف إجياد السبل املناسبة للحفاظ على قدرة احملكمة يف املدى الطويل على الوفاء
بواليتها بفعالية وكفاءة ،مع مراعاة القيود املالية للدول األطراف؛
(ه) تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف على مسببات التكلفة
املتوسطة األجل احملتملة هبدف تعزيز القدرة على التنبؤ ابمليزانية؛
(و)

مواصلة بذل كل اجلهود املمكنة لضمان التنبؤات والنفقات الدقيقة جلميع بنود امليزانية؛

 -10تطلب إىل احملكمة أن تواصل تقدمي تقريرها السنوي عن أنشطة وأداء الربامج مبا يف ذلك ،حسب
االقتضاء ،املعلومات ذات الصلة بشأن امليزانية املعتمدة ،والنفقات والتباين على مستوى الربامج الفرعية
مع مجيع بنود امليزانية ،فضال عن النفقات واإليرادات املؤقتة جلميع الصناديق االستئمانية اليت تديرها
احملكمة ،وينبغي أن تقدم احملكمة هذه املعلومات يف بياانهتا املالية أيضا؛
 - 11تطلب إىل احملكمة أن تواصل السعي إىل تعزيزات هيكلية ومستدامة يف كفاءة عملها؛
 - 12ترحب ابلتقارير املالية الشهرية اليت تقدمها احملكمة إىل الدول األطراف واليت تبني األرقام الشهرية
للتدفقات النقدية ،وأرصدة الصندوق العام ،وصندوق رأس املال العامل ،وصندوق الطوارئ ،وحالة
األنصبة املقررة ،والتنبؤات الشهرية والسنوية للتدفقات املالية ،وتشدد على أمهية هذه التقارير؛
 -14تلتزم ابملمارسات املالية اليت تعطي أولوية قصوى لدورة امليزانية السنوية وتدعو إىل تقييد استخدام
الصناديق املتعددة السنوات اليت تدار خارج دورة امليزانية.

مام-

ا وارا الر ريل
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تشري إىل قرارها الذي اختذته يف دورهتا اخلامسة عشرة( )29بشأن املوافقة على تنفيذ جمموعة
عناصر األجر اجلديدة اعتباراً من  1كانون الثاين/يناير  ،2017مبا يتماشى مع التغيريات واجلداول الزمنية
اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
وإذ تالحظ تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين الذي يرحب ابلسياسة
اليت وضعتها احملكمة بشأن جمموعة عناصر األجر املعدلة(،)30
وإذ تالحظ أيضا أن احملكمة قدمت النص املعدل للنظام اإلداري للموظفني املتعلق مبنحة األمم
املتحدة للتعليم ومنحة التعليم اخلاصة واالستحقاقات ذات الصلة إىل جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الثانية
والثالثني وأن اللجنة أوصت أبن توافق اجلمعية على التعديالت املقرتحة(،)31
 -1ترحب ابلعمل الذي تقوم به احملكمة لتنفيذ التعديالت املتعلقة بتنفيذ جمموعة عناصر األجر
اجلديدة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا وفقا ملعايري النظام املوحد لألمم املتحدة؛
( ،ICC-ASP/15/Res.1 )29القسم نون ،الفقرة .1
( )30الواثئق الرمسية  ...الدورة السادسة عشرة  ،(ICC-ASP/16/20) 2017 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،1-الفقرة .105
( ،ICC-ASP/18/15 )31الفقرة .121
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 -2وإذ يشري إىل أن احملكمة قد قدمت نصاًّ معدالً املعدل للنظام اإلداري للموظفني املتعلق مبنحة األمم
املتحدة للتعليم ومنحة التعليم اخلاصة واالستحقاقات ذات الصلة وتالحظ أن احلكمة تعتزم إصدار
التعديالت ذات الصلة يف النظام اإلداري للموظفني يف أوائل عام 2021؛
 -3حتيط علماً ابلتوجيه اإلداري املتعلق بتصنيف وإعادة تصنيف الوظائف الذي أصدره املسجل
وتطلب إىل جلنة امليزانية واملالية أن تواصل مراقبة تنفيذ التوجيه اإلداري يف دورتيها السادسة والثالثني
والسابعة والثالثني وأن تقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل اجلمعية ،وتشري إىل قرارها بعدم تقدمي احملكمة أي
طلبات جديدة إلعادة التصنيف إىل أن يتم االنتهاء من االستعراض اجلديد للتعليمات اإلدارية( )33وتشدد
على أن إعادة تصنيف الوظائف ال ميكن أن تستخدم أداة للرتقية أو كثل تبعة من تبعات تزايد أعباء
العمل وتشري إىل أمهية اإلنصاف والشفافية يف كافة عمليات اختاذ القرار؛
()32

 – 4حتيط علماً بتوصيات املراجع اخلارجي أبن تسعي احملكمة جاهدة إىل تطبيق جمموعة موحدة من
سياسات إدارة املوارد البشرية( )34وأبن تضع ميثاقاً لألخالقيات وتنشره( ،)35وتشجع احملكمة على موافاة
الدول األطراف مبعلومات حمدثة عن تنفيذ هذه التوصيات؛
 -5تشجع اإلدارة احلكيمة للموارد البشرية للمحكمة لضمان االنضباط الكامل للميزانية ،وتالحظ أنه
جيب تربير مجيع املوظفني اجلدد من أي فئة  ،مبا يف ذلك املوظفون املؤقتون ،بشكل مناسب(.)36

رتوجم-

اإل اا من لس انمن
إن مجعية الدول األطراف،
إذ تالحظ مع القلق أن الدول األطراف حتملت وحدها حىت اآلن النفقات اليت تكبدهتا احملكمة
نتيجة لإلحاالت من جملس األمن التابع لألمم املتحدة(،)37
وإذ تشري إىل املادة  115من نظام روما األساسي اليت تنص على أن تغطى نفقات احملكمة
واجلمعية ،يف مجلة أمور ،ابألموال املقدمة من األمم املتحدة ،رهنا مبوافقة اجلمعية العامة ،وخباصة فيما
يتصل ابلنفقات املتكبدة نتيجة لإلحاالت من جملس األمن،
وإذ تضع يف اعتبارها أنه ،عمال ابلفقرة  1من املادة  13من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم
املتحدة ،ختضع الشروط اليت ترصد مبوجبها أي أموال للمحكمة مبوجب قرار للجمعية العامة لألمم
املتحدة لرتتيبات مستقلة،
 -1حتيط علماً بتقرير قلم احملكمة بشأن التكاليف التقريبية املخصصة حىت اآلن يف احملكمة واملتعلقة
ابإلحاالت من جملس األمن( ،)38وتالحظ أن امليزانيات املعتمدة املخصصة لإلحاالت من جملس األمن
بلغت حىت اآلن  70مليون يورو تقريبا وأن الدول األطراف حتملت حصراي هذه املبالغ؛
-2

تشجع الدول األطراف على مواصلة املناقشات بشأن إمكانية املضي قدما يف هذه املسألة؛

 -3تدعو احملكمة إىل مواصلة تناول هذه املسألة يف احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير يف
هذا الشأن إىل الدورة العشرين للجمعية.
( 22 ،ICC/AI/2018/002 )32تشرين الثاين/نوفمرب .2018
( )33الواثئق الرمسية  ...الدورة الثامنة عشرة  ،(ICC-ASP/18/20) 2018 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرة .43
( )34تقرير املراجعة النهائية بشأن إدارة املوارد البشرية ) .(ICC-ASP/17/7التوصية .2
( )35املرجع نفسه ) ،(ICC-ASP/17/7الفقرات .240-238
( )36الواثئق الرمسية  ...الدورة الثامنة عشرة  ،(ICC-ASP/18/20) 2018 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرة .37
( )37القراران  )2005(1593و )2011(1970جمللس األمن التابع لألمم املتحدة.
(.ICC-ASP/19/17 )38
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دني-

ااس اتاجال اخل سال لتةقولوجا ا لوم ا إاار ا لوم ا
إن مجعية الدول األطراف،
إذ حتيط علماً بتوصية جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا احلادية والثالثني بشأن االسرتاتيجية اخلمسية
لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات ("االسرتاتيجية")(،)39
وإذ تشري إىل طلب احملكمة( )40تزويد جلنة امليزانية واملالية ،يف دورهتا الثانية والثالثني ،حبل ضمن
معايري النظام املايل والقواعد املالية لتحويل األموال غري املنفقة من االسرتاتيجية ،النامجة عن التأخري
املوضوعي يف الشراء ،من سنة مالية إىل السنة املالية التالية هلا،
وإذ حتيط علما بتوصية اللجنة يف دورهتا الثالثة والثالثني( )41أبن تواصل احملكمة تنفيذ االسرتاتيجية
على أساس التقديرات القصوى للتكاليف للسنوات  2021 -2019على النحو الوارد يف تقرير اللجنة
عن أعمال دورهتا احلادية والثالثني ( 2 168.5 :2019ألف يورو  ،و 2 072.5 :2020ألف
يورو ،و 2 559.5 :2021ألف يورو)()42؛
وإذ تالحظ أيضا توصية اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني ( )43بتمديد االسرتاتيجية حىت هناية
عام  ،2022مع وضع حدود قصوى جديدة لالتفاق مببلغ 052و 2 5ألف يورو لعام  2021و
 158ألف يورو لعام ،2022
وإذ يالحظ كذلك أن االسرتاتيجية ستسفر عن وفورات إمجالية متوقعة قدرها  403,9ألف
يورو ،استنادا إىل التنفيذ املتوقع البالغ  8 267,0ألف يورو واجملموع البالغ قدره  8 670,9ألف يورو
أقرته اللجنة يف األصل(،)44
الذي ّ

 -1تقرر ،نظرا للطبيعة الطويلة األجل للمشروع ،أن يظل اجلزء من امليزانية املعتمدة لإلسرتاتيجية لعام
 ،2020الناجم عن التأخري املوضوعي يف الشراء والبالغ قدره  165ألف يورو ،متاحا يف عام 2021؛
-2

تطلب إىل املسجل أن يقدم إىل اجلمعية ،من خالل اللجنة ،تقريرا سنواي عن تنفيذ االسرتاتيجية.
____________

( )39الواثئق الرمسية  ...الدورة السابعة عشرة  ،(ICC-ASP/17/20) 2018 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرة .104
( ،ICC-ASP/18/Res.4 )40القسم عني ،الفقرة .1
( ICC-ASP/ )41الواثئق الرمسية  ...الدورة الثامنة عشرة  ،(ICC-ASP/18/20) 2019 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرة
.86
( )42الواثئق الرمسية  ...الدورة السابعة عشرة  ،(ICC-ASP/17/20) 2018 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ابء ،2-الفقرة ،98
اجلدول 5
( ،CC-ASP/19/15 )43الفقرة ،75
( ،ICC-ASP/19/15 )44الفقرة  ،74اجلدول 3
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